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¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ãËÁ‹äÁ‹ä Œ́¼Ù¡µÔ´ÍÂÙ‹¡ÑºàÃ×èÍ§¢Í§Ê§¤ÃÒÁàÂç¹àª‹¹ã¹Í´Õµ
 ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§àª‹¹¹Õé ·ÓãËŒÃÑ°áÅÐÊÑ§¤Á¨ÓµŒÍ§àÃ‹§ÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ à¾×èÍãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ¡Ñº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂãËÁ‹·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ºÃÔº·µ‹Ò§æ
 ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2547 â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÈÖ¡ÉÒ¨Ö§¶×Í¡Óà¹Ô´¢Öé¹ â´Âà¹Œ¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ 3 Ê‹Ç¹ËÅÑ¡ ä´Œá¡‹
 1) ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ (Security Research) 
    à»š¹â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃÐÂÐÊÑé¹  à¾×èÍµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
    Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ä·Â ã¹ËÑÇ¢ŒÍ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
    ·Õè»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§à¼ªÔÞ ËÃ×Í¤Ò´Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ
 2) ¡ÒÃàÊÇ¹Ò´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ (Security Forum) 
    à»š¹¡ÒÃà»´àÇ·ÕàÊÇ¹Òà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁàËç¹áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³  ÃÐËÇ‹Ò§
    ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
 3) àÍ¡ÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ (Security Paper) 
    â¤Ã§¡ÒÃä Œ̈́ Ñ́ ¾ÔÁ¾ “ Ø̈ÅÊÒÃ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÈÖ¡ÉÒ” ÍÍ¡à¼Âá¾Ã‹ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº
    »ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹á§‹ÁØÁµ‹Ò§æ á¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
    áÅÐá¡‹ÊÑ§¤Áä·Âã¹Ç§¡ÇŒÒ§
 â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÁÑ è¹¤§ÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡ Ê¡Ç. ÁÕ
 ÃÈ. ´Ã. ÊØÃªÒµÔ ºÓÃØ§ÊØ¢ à»š¹ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÏ



®ÿ≈ “√§«“¡¡—Ëπ§ß»÷°…“

©∫—∫∑’Ë 41

«‘°ƒμ¡≥±≈ªíμμ“π’ 2465 :
∫∑‡√’¬π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 6

The Pattani Crisis 1922 :
Case Study of the Kurdish People

Lessons Learned from the King Rama VI Period

‚§√ß°“√§«“¡¡—Ëπ§ß»÷°…“
¥â«¬§«“¡ π—∫ πÿπ®“°

 ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬

¡‘∂ÿπ“¬π 2551

 ÿ√™“μ‘ ∫”√ÿß ÿ¢
∫√√≥“∏‘°“√

°“°ËÕ°“È“¬‡Ë¡  �� edit ��/�/0�, �0:���

จุลสารความมั่นคงศึกษา

ฉบับที่61สิงหาคม2552


พรมแดนศึกษา

(BoundaryStudies)



สุรชาติบำรุงสุข





จุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับที่61
พรมแดนศึกษา

ผู้เขียน สุรชาติ บำรุงสุข 

พิมพ์ครั้งที่หนึ่งสิงหาคม 2552 

จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม 

การพิมพ์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 



เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา 

  ตู้ ปณ. 2030 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ 

  กรุงเทพฯ 10332 

  E-mail : newsecproject@yahoo.com 

  โทรศัพท์และโทรสาร 0-2218-7264 



บรรณาธิการ  รศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นาง ธนา ยศตระกูล 

ประจำกองบรรณาธิการ นางสาว กุลนันทน์  คันธิก 

   นางสาว อรวิจิตร์  ชูเพชร 

ที่ปรึกษา  พลโท วุฒินันท์ ลีลายุทธ 

   พลเรือโท อมรเทพ ณ บางช้าง 

   พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร 

พิมพ์ที่   บริษัท สแควร์ ปริ๊นซ์ 93 จำกัด  

   59, 59/1, 59/2 ซ.ปุณณวิถี 30 ถ.สุขุมวิท 101 

   แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

   โทร. 0-2743-8045 แฟกซ์. 0-2332-5058 

  



พรมแดนศึกษา
(BoundaryStudies)

สารบัญ
Contents

1)กำเนิดเส้นเขตแดน 1
 Origin of Frontier
2)ตัวแบบจากฝรั่งเศส 7
 French Experience
3)จินตนาการหรือความจริง? 12
 Imagination or Reality?
4)เส้นเขตสงคราม 18 
 A Line of War
5)ภูมิรัฐศาสตร์แห่งความขัดแย้ง 23
 Geopolitics of Conflict
6)วาทกรรมแห่งภาษา  29
 Language Discourse
7)ขัณฑสีมาสยาม  35
 Siamese Frontier 



� �� �

(1)
กำเนิดเส้นเขตแดน

 
“การสร้างรัฐและความรู้สึกในเรื่องของอาณาเขต

เป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กัน แม้ว่าอัตลักษณ์ทางการเมือง
จะไม่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับพรมแดนของ

รัฐอธิปไตยสมัยใหม่ก็ตาม”
MalcolmAnderson
Frontiers(1996)

 
 เมื่อรัฐสมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้น และพรมแดนก็เป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่
กำเนิดตามมา พรมแดนเป็นสิ่งบ่งบอกว่าอำนาจทั้งทางการเมืองและกฎหมายของรัฐ
มีความจำกัดทางกายภาพ (physical limits) และเป็นการบอกว่าความจำกัด  
ดังกล่าวอยู่ตรงที่ใดในทางภูมิศาสตร์ 
 แม้พรมแดนดูจะเป็นเพียงเส้นลากแบ่งพื้นที่ปรากฏในแผนที่ แต่ว่าที่จริง
พรมแดนเป็นอะไรมากกว่าเส้นที่เห็น เพราะไม่เป็นแต่เพียงเส้นที่แสดงให้เห็นถึง  
จุดสิ้นสุดของอำนาจของรัฐหนึ่ง และเป็นเส้นที่ชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของอำนาจของ
อีกรัฐหนึ่งเท่านั้น หากยังเป็นเส้นที่ชี้ให้เห็นถึงชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ และ  
สังคมที่อยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจกับเรื่องพรมแดน ก็คือการ
ทำความเข้าใจกับเรื่องชีวิตทางการเมืองของรัฐและผู้คนภายในรัฐนั้นๆ  
 เมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิพลของพรมแดนที่มีต่อชีวิตทั้งของรัฐและของคนจึง  
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ พรมแดนมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ และ  
ขณะเดียวกันมีความสำคัญทั้งในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาควบคู่กันไป ดังที่เรา
อาจเปรียบเทียบได้ว่า ตัวมนุษย์เองก็มีแนวคิดในเรื่องขอบเขตของพื้นที่ร่วมกัน 
(personal space) ดังนั้นการล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับการเชื้อเชิญ 
ย่อมก่อให้เกิดการต่อต้าน หรือมีความพยายามที่จะปกป้องการล่วงละเมิดดังกล่าว  
ตัวรัฐเองก็เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีพื้นที่เช่นนี้ และรัฐย่อมจะไม่อนุญาตให้มีการล่วง
ละเมิดพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมจะถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยไม่จำเป็น  



� �� �

ต้องวิเคราะห์ว่าภัยดังกล่าวเป็นจริงหรือเป็นจินตนาการก็ตามที แต่รัฐจะไม่ยอมให้
เกิดขึ้น และมักจะถือว่าภัยดังกล่าวเป็นการคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ 
(territorial integrity of the state) ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะใช้กำลังเข้าปกป้องอย่าง
เต็มที่ ดังจะเห็นได้ว่ารัฐและผู้คนในสังคมยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 19 และต้น
ศตวรรษที่ 20 มีความรู้สึกหรือมีทัศนะเช่นนี้ร่วมกัน อันทำให้พวกเขาพร้อมจะสละ
ชีวิตเพื่อป้องกันพรมแดนของรัฐตนอย่างเต็มที่ 
 พรมแดนยังถูกสร้างให้มีความผูกพันอยู่กับทั้งความเป็น “มาตุภูมิ” 
(motherland) และ “ปิตุภูมิ” (fatherland) ของดินแดน แนวคิดเช่นนี้ก็เป็น  
เช่นที่กล่าวแล้วว่า ดินแดนในความหมายของอาณาเขตคือ “จุดกำเนิด” ของชีวิต  
ทั้งปวง อันทำให้เกิดการเปรียบเทียบประเทศเป็นทั้ง “แม่” และ “พ่อ” ของ  
ทุกชีวิตที่อยู่ภายในพื้นที่อาณาเขตเดียวกัน ฉะนั้นผลสืบเนื่องอย่างสำคัญก็คือ
พรมแดนมีองค์ประกอบทั้งทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ดังจะเห็นได้ว่า พรมแดนมี
ส่วนโดยตรงต่อการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนภายในสังคม แม้ว่าในรัฐ
สมัยใหม่ อาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ภายในก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการอาศัยอยู่
ร่วมกันในอาณาเขตเดียวกันที่ถูกขีดแบ่งโดยพรมแดน เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้  
เกิด “อัตลักษณ์แห่งชาติ” (national identity) 
 แต่พรมแดนก็มิได้เกิดขึ้นอย่างปราศจากพัฒนาการและอาจจะต้องยอมรับว่า
แนวคิดเรื่องพรมแดนนั้นเกิดขึ้นก่อนการกำเนิดของรัฐสมัยใหม่เสียอีก เพราะการ
สร้างพรมแดนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ในประวัติศาสตร์  
ของมนุษยชาติ ซึ่งหากถือเอากระบวนการสร้างพรมแดนให้มีความเป็นสถาบันนั้น 
ก็อาจจำแนกพัฒนาการสำคัญออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ ได้แก่ 
 1)ยุคโรม 
 อารยธรรมโบราณอาจจะไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงจุดสิ้นสุดทางกายภาพของ
อำนาจทางการเมืองและกฎหมายของรัฐเช่นในแบบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งก็เป็นผล
โดยตรงจากการที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของความจำกัดของพื้นที่ 
(ดินแดน/อาณาเขต) แต่ก็มิได้หมายความว่า อารยธรรมโบราณจะไม่มีแนวคิดใน
เรื่องดังกล่าว เพราะว่าที่จริงแล้ว กำเนิดของพรมแดนนั้น หากมองในเชิงพัฒนาการ
ก็จะพบว่า เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของจักรวรรดิโรมในเรื่อง “ความ
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เป็นอาณาเขต” (territoriality) และแนวคิดเช่นนี้ก็ส่งผ่านมายังศาสนจักรในยุค
กลางของยุโรป และถูกขยายผลในระยะเวลาต่อมาโดยนักทฤษฎีการเมืองในยุคฟื้นฟู
ศิลปะวิทยาการของยุโรป (the Renaissance)  
 แนวคิดเรื่อง “ความเป็นอาณาเขต” ของโรมนั้นวางอยู่บนหลักการที่สำคัญ 
2 ประการคือ ความเป็นเจ้าของ (dominium หรือ property) และอำนาจที่  
แบ่งแยกไม่ได้ (imperium หรือ undivided authority) ซึ่งแนวคิดประการแรกก็
คือความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชน (private law) และในประการหลังจะ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน (public law) รากฐานของแนวคิดเช่นนี้เป็นผล
โดยตรงจากพัฒนาการของหลักกฎหมายโรมในช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช 
(1 BC) 
 แตเ่มือ่โรมขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะการขยายตวัของประชากรบนคาบสมทุร  
อิตาลี ทำให้เกิดแรงกดดันในการแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆ สำหรับการอยู่อาศัย ผลจาก
สภาพเช่นนี้ทำให้เกิดการกำเนิดเส้นแบ่งพื้นที่ของชุมชนในยุคโรม สภาพเช่นนี้จะพบ
ได้เช่นเดียวกันจากกรณีของอารยธรรมกรีก (ซึ่งเก่าแก่กว่าอารยธรรมของโรม) 
และเมื่อจักรวรรดิโรมขยายดินแดนออกไปนอกคาบสมุทรอิตาลี พวกเขาก็นำเอา
แนวคิดของการกำหนดเส้นแบ่งอาณาเขตของชุมชนไปด้วย เช่น การใช้ก้อนหินเป็น
เครื่องหมายของพรมแดน เป็นต้น 
 นอกจากนี้โรมยังมีการจัดแบ่งพื้นที่ (territorial divisions) สำหรับการ
ปกครอง ซึ่งก็ทำให้การกำหนดเส้นแบ่งอาณาเขตเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในตัวเอง 
หรือในบางกรณีเส้นแบ่งนี้มีนัยโดยตรงในทางทหาร กล่าวคือพรมแดนเป็นเส้นแนว
ป้องกัน (linear defensive frontier) ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการป้องกันการรุกราน 
และในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นอารยชนของโรมกับอนารยชน 
(คนปา่) ในพืน้ทีน่อกเสน้พรมแดนของโรม ดงัเชน่แนว Fosssatum ในแอฟรกิาเหนอื  
แนว Limes ในซีเรีย หรือแนวกำแพง Hadrian และ Antonius ในอังกฤษ 
เป็นต้น  
 นักยุทธศาสตร์ร่วมสมัยอาจจะเรียกแนวกำแพงเช่นนี้ว่าเป็น “พรมแดนที่
เป็นวิทยาศาสตร์” (scientific frontiers) เพราะเป็นแนวของพื้นที่ที่กองกำลังของ
โรมใช้ในการป้องกันการโจมตีจากภายนอก และยังเป็นพื้นที่ของการลาดตระเวน  
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ทางทหารที่ใช้ควบคู่กับแนวป้อมสนามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจของการป้องกัน
จักรวรรดิโดยตรง 
 2)ยุคกลาง
 แม้ในที่สุดจักรวรรดิโรมจะล่มสลาย แต่แนวคิดของการจัดแบ่งอาณาเขต 
(พื้นที่) ไม่ได้สิ้นสุดไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแบ่งพื้นที่ของการบริหาร
ภายใน หรือการแบ่งเขตปกครองระหว่างเจ้าผู้ครองนครในยุโรปก็ตาม โดยเฉพาะใน
เรื่องของเขตอำนาจปกครองนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดของอำนาจ  
ที่แบ่งแยกไม่ได้ (imperium) อันถือเป็นอำนาจสูงสุดซึ่งเป็นความคิดที่พัฒนา  
มาจากยุคโรมนั่นเอง 
 ดังนั้นหลังจากการสิ้นสุดของจักรวรรดิโรม โดยเฉพาะในช่วงเวลาจาก  
คริสศตวรรษที่ 6-11 อำนาจจึงถูกส่งผ่านไปไว้กับศาสนจักร ปัญหาสืบเนื่องจาก
กรณีนี้ก็คือ การกำหนดเส้นแบ่งเขตแห่งอำนาจของศาสนจักร (โบสถ์) แต่ละแห่ง 
สภาพเช่นนี้จึงทำให้ศาสนจักรของยุโรปรับเอาแนวคิดในเรื่องของอาณาเขตของโรม
มาใช้เป็นเส้นแบ่งอำนาจของโบสถ์แต่ละจุด สิ่งสำคัญก็คือการแบ่งพื้นที่ที่อยู่ในการ
ปกครองของศาสนจักร แม้พื้นที่จะเป็นผลประโยชน์พื้นฐานของโบสถ์ แต่การแบ่ง
เช่นนี้ก็คือ การวางรากฐานการจัดระเบียบทางโลกของศาสนจักร  
 การแบ่งอาณาเขตเช่นนี้ใช่ว่าจะมีผลเฉพาะกับโบสถ์ต่างๆ เท่านั้น หากแต่
ยังนำไปสู่การแบ่งเขตของบรรดาเจ้าชายและเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างๆ อีกด้วย และ  
เส้นแบ่งเหล่านี้ก็คือ เส้นที่ใช้กำกับความจงรักภักดีของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  
ที่อยู่ภายใต้การปกครอง/การควบคุมของขุนนางหรือผู้ครองนครนั้น อีกทั้งเส้นแบ่ง  
ดังกล่าวนอกจากจะหมายถึงการแบ่งพื้นที่การปกครองแล้ว ก็รวมถึงเรื่องของระบบ
ศาลและการจัดระบบภาษีภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย แต่ก็ยอมรับเป็นหลักการว่า 
อาณาจักรหรือศาสนจักรมีความจำกัดในบริบทของอาณาเขต (territorial limits) 
หรือในทางกายภาพ  
 3)ยุคของรัฐสมัยใหม่
 ในยุคกลางของยุโรปซึ่งศาสนจักรมีอำนาจอย่างมาก จึงมักจะก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งบ่อยครั้งระหว่างสันตะปาปากับจักรพรรดิของราชอาณาจักร ซึ่ง  
ปัญหาเช่นนี้ในที่สุดลงเอยด้วยการจัดตั้งรัฐสมัยใหม่ โดยมีหลักแห่งอำนาจอธิปไตย  
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ที่ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานว่า รัฐมีอำนาจสูงสุดเฉพาะภายในอาณาเขตของตน และ  
การมีอำนาจเช่นนี้ รัฐจึงเป็นรองก็แต่เฉพาะกับอำนาจสูงสุดของพระเจ้า รัฐไม่จำเป็น  
ต้องยอมรับความเป็นใหญ่ของอำนาจของรัฐอื่น หรือแม้แต่อำนาจที่เป็นสากลของ
ศาสนจักร จะยกเว้นเฉพาะในกรณีของรัฐคาทอลิกที่ยอมรับในอำนาจของ
สันตะปาปาแต่ก็เป็นการยอมรับในความหมายอย่างแคบในมิติด้านจิตวิญญาณเท่านั้น  
 นอกจากนี้หลังจากยุคของการปฏิรูปทางศาสนา (The Age of  
Reformation) ทำให้เกิดหลักการสำคัญว่า ผู้ปกครองรัฐสามารถกำหนดการนับถือ  
ศาสนาสำหรับผู้อยู่ภายในรัฐของตนได้ (the principle of cuius regio, eius 
religio) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ สิทธิดังกล่าวก็ถูกจำกัดอยู่กับขอบเขตของพื้นที่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และหลักการดังกล่าวก็กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา
แนวคิดในเรื่องของอำนาจอธิปไตย ซึ่งมีพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 
จนถึงศตวรรษที่ 18  
 ในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดเรื่องของอำนาจอธิปไตยก็คือ ความ  
เกี่ยวโยงกับเรื่องของการสร้างพรมแดนจากแนวคิดที่ถือว่าองค์อธิปัตย์มีอำนาจสูงสุด
ในดินแดนของตน และมีสถานะเป็นอิสระในความสัมพันธ์กับองค์อธิปัตย์อื่นๆ 
แต่ในกรณีเช่นนี้ก็มิได้หมายความว่าองค์อธิปัตย์นั้นมีสิทธิที่จะขัดขวางการเดินทาง
ออกของบุคคล ถ้าบุคคลผู้นั้นมิใช่เป็นผู้กระทำความผิดทางกฎหมาย แต่สิทธิเช่นนี้
ก็มิได้มีความหมายเท่าเทียมกับสิทธิในการเดินทางเข้าของบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมีสิทธิที่จะควบคุมการผ่านพรมแดน
เข้าสู่ภายในอาณาเขตของรัฐตน ซึ่งสิทธิในการควบคุมเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็น
พรมแดน หรือเป็นจุดที่เป็นรอยต่อของอำนาจอธิปไตยของรัฐสองฝ่าย 
 จุดเช่นนี้ในทางกายภาพ เมื่อลากเป็นแนวไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะ
กลายเป็นเขตแดนระหว่างรัฐอธิปไตย และจุดดังกล่าวสำหรับโลกสมัยใหม่ก็คือ  
ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร อันเป็นสัญลักษณ์ของการบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับบุคคลและสินค้าที่จะผ่านเข้าสู่รัฐหนึ่ง จากพื้นที่ของอีกรัฐหนึ่ง 
 สิ่งที่กล่าวในข้างต้นก็คือ พัฒนาการอย่างสังเขปของการกำเนิดพรมแดน
ของรัฐ ดังจะเห็นได้ว่า ในที่สุดแล้วพรมแดน/เขตแดนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย 
หากแต่มีพัฒนาการทางการเมืองอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโรมอันเป็น
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จุดเริ่มต้นของการวางรากฐานทางความคิดในการสร้างพรมแดนให้เกิดขึ้นในเวลา
ต่อมาจวบจนปัจจุบัน  
 อย่างไรก็ตาม แม้พรมแดนจะเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่ถือกำเนิดใน
ยุโรป แต่เมื่อรัฐในยุโรปได้กลายเป็นมหาอำนาจ และขยายตัวออกสู่โลกภายนอก  
จนนำไปสู่การแสวงหาเมืองขึ้นในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลก ยุโรปก็ได้นำเอาแนวคิด
ในเรื่องพรมแดนของรัฐไปสู่พื้นที่เหล่านี้ด้วย พรมแดนในยุคอาณานิคมจึงมิได้เป็น
เส้นแบ่งเขตอธิปไตยของดินแดนที่ถูกยึดครอง หากแต่ได้กลายเป็นเส้นแบ่งเขต
อำนาจและผลประโยชน์ของบรรดารัฐมหาอำนาจเจ้าอาณานิคม เช่น พื้นที่ของสยาม
ถูกถือว่าเป็นดินแดนที่แยกเจ้าอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศสออกจากกัน ซึ่งก็เป็น
ผลจากการที่มหาอำนาจอังกฤษครอบครองดินแดนทางทิศตะวันตกของสยาม และ  
ฝรั่งเศสครอบครองดินแดนทางทิศตะวันออกของสยาม ดินแดนที่ถูกครอบครอง  
เช่นนี้ก็ถูกผนวกให้กลายเป็นหน่วยทางการเมืองเดียว ดังจะเห็นได้ว่าดินแดนด้าน
ตะวันตกของสยามที่อังกฤษยึดครองถูกเรียกว่าเป็น “อินเดียของอังกฤษ” (British 
India) ซึ่งกินอาณาบริเวณในทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ 
จนจรดพม่าในปัจจุบัน เช่นเดียวกันดินแดนด้านตะวันออกของสยามที่ฝรั่งเศส
ยึดครองก็ถูกเรียกว่าเป็น “อินโดจีนของฝรั่งเศส” (French Indochina) ซึ่งรวม
เวียดนาม ลาว กัมพูชาเข้าด้วยกัน ดังนั้นพรมแดนของดินแดนอาณานิคมเมื่อได้รับ
เอกราชแล้ว จึงมักจะเป็นการจัดทำโดยรัฐเจ้าอาณานิคม  ซึ่งในหลายๆ กรณีพบว่า 
เป็นการทำโดย “การจัดใหม่” ที่อาจจะไม่ค่อยคำนึงถึงลักษณะทางชาติพันธุ์ ภาษา 
และวัฒนธรรมของกลุ่มที่เส้นกำหนดได้แบ่งพวกเขาออก กรณีเช่นนี้ได้กลายเป็น
ปัญหาสงครามในยุคหลังอาณานิคม (post-colonial period) ในอีกด้านหนึ่งรัฐ
เอกราชใหม่ก็ดำรงฐานะของการเป็น “ผู้สืบสิทธิ์” จากผลของการปักปันพรมแดนที่
เกิดขึ้นด้วย และเรื่องราวเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นประเด็นที่นำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่าง
รัฐในยุคต่อมาทั้งสิ้น 
 แต่ไม่ว่าเราจะชอบมรดกการเมืองชุดนี้หรือไม่ก็ตาม พรมแดนก็ยังคงเป็นสิ่ง
ที่กำกับตัวรัฐในทางกายภาพอย่างไม่เปลี่ยนแปลง...โลกอาจจะไร้พรมแดน แต่รัฐไม่ไร้
พรมแดน ! 
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(2)
ตัวแบบจากฝรั่งเศส

 
 “รัฐประชาชาติสร้างความรู้สึกที่ชัดเจนในเรื่องอัตลักษณ์

ของอาณาเขตและการควบคุมอาณาเขต ดังนั้นหลังจากสังคม
ก้าวสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจถึงระดับหนึ่งแล้ว ผู้ปกครองรัฐ

จะมีขีดความสามารถทางเทคนิคในการตรวจตราอาณาเขตของตน
และขณะเดียวกันก็จะมีทรัพยากรทางทหารเพียงพอที่จะหยุดยั้ง

การแทรกซึมด้วยกำลังอาวุธข้ามพรมแดนของตนด้วย”
MalcolmAnderson

Frontier(1996)
 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า กำเนิดของรัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทของศาสนา 
การเมืองและการสงครามในยุโรปนั้น นำไปสู่การยอมรับอย่างมีนัยสำคัญว่า 
ผู้ปกครองดินแดนมีอำนาจสิทธิขาดภายในอาณาเขตของดินแดนตน โดยมีจุดเริ่ม
จากประเด็นทางศาสนาที่ว่า ผู้ปกครองสามารถกำหนดการนับถือศาสนาของคน  
ในการปกครองของตน ซึ่งต่อมาก็คือ พัฒนาการของแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย
ของรัฐสมัยใหม่ 
 ดังนั้นพรมแดนจึงเป็นผลผลิตต่อมาเมื่อรัฐสมัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อ  
บ่งบอกถึงข้อจำกัดทางกายภาพ (physical limits) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ
ของพรมแดนก็คือ หลักของความเฉพาะ (exclusive) ที่จะไม่ถูกล่วงละเมิด หรือ  
อีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ปกครองมีอำนาจเหนือดินแดนและบุคคลภายใต้การปกครองของ
ตน และขณะเดียวกันก็ไม่อนุญาตให้เกิดการแทรกซึมหรือการล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่  
ที่อยู่ภายใต้อำนาจทางกฎหมายของตน ซึ่งก็คือการที่พรมแดนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
เส้นที่ระบุว่า ผู้ปกครองในกรอบของเส้นดังกล่าวเป็นองค์อธิปัตย์ผู้เดียว (single) 
ที่มีอำนาจสูงสุด (supreme) และเป็นอิสระ (independent) และปรากฏการณ์  
เช่นนี้ทำให้มีผู้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “ของขวัญขององค์อธิปัตย์” (the gift 
of the sovereign)  
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 อีกทั้งเราอาจจะต้องตระหนักว่า พรมแดนมีส่วนโดยตรงต่อการสร้าง  
อัตลักษณ์ของรัฐ-ชาติ-อาณาเขต (identity of state-nation-territory) หรือ  
กลุ่มอีกนัยหนึ่งก็คือ เส้นเช่นนี้ก็คือข้อกำหนดเบื้องแรกของการสร้างอัตลักษณ์
นั่นเอง 
 แม้ในยุคกลางของยุโรป เส้นลากแบ่งพื้นที่อาจจะไม่ปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจนก็เป็นเพราะว่าแนวของป้อมปราการทางทหารไม่ได้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
จนพอที่จะอนุมานได้ว่าเกิดเป็นแนวของเส้น แต่เมื่อยุโรปก้าวเข้าสู่ช่วงปลายของ  
ยุคกลางและช่วงต้นของยุคสมัยใหม่ สายอาณาจักรของชาวคริสต์มีลักษณะของการ
รวมอำนาจมากขึ้น ซึ่งการรวมศูนย์อำนาจเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของ
ศัตรูภายใน และขณะเดียวกันก็เพื่อป้องกันการบุกรุกของศัตรูภายนอก และตัวแบบ
ของรูปลักษณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้แก่ นครรัฐในอิตาลีภาคเหนือ 
หรือเมืองในยุโรปเหนือ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ถ้าจะดูตัวแบบที่ชัดเจนของรัฐกับการกำเนิดของเส้นเขตแดน  
แล้ว ฝรั่งเศสน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีได้ในกรณีนี้ กระบวนการสร้างชาติของฝรั่งเศส
กำเนิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ถ้าเอาการสิ้นสุดยุคกลางเป็นจุดเริ่มต้นของการมอง
ปัญหา ก็จะทำให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจว่า ทำอย่างไรและทำไมพื้นที่ที่แตกแยก
และกระจัดกระจายอย่างฝรั่งเศสในช่วงยุคกลาง จึงสามารถรวมกันได้อย่างมีเอกภาพ 
จนในที่สุดก็กลายเป็นรัฐฝรั่งเศสสมัยใหม่ได้ แม้ในกระบวนการนี้แทบจะให้ฝรั่งเศส
กลายเป็นอะไรได้หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น Anglo-French หรือ Franco-
Iberian หรือ Franco-Lombard หรือ Franco-Rhenish 
 แน่นอนว่า การกำเนิดของรัฐ-ชาติ-อาณาเขตของฝรั่งเศสมีคำอธิบายจาก
การผสมผสานของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากการผสมผสานความเป็น
บริบทของยุโรปกับเมดิเตอร์เรเนียน ทั้งยังเป็นผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตลอดรวมถึงจินตนาการและความเป็นไปทางการเมือง อีกทั้งพัฒนาการทางสังคม
ของพื้นที่ที่ผสมผสานจนกลายเป็นผลิตผลที่ก่อให้เกิดรัฐ-ชาติ-อาณาเขตฝรั่งเศส
เช่นในปัจจุบัน  
 ในกระบวนการเช่นนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าในส่วนของความเป็นอาณาเขต 
(หรือการกำหนดพรมแดน) เป็นผลมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่ถ้าพิจารณาใน  
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รายละเอียดแล้ว อาจจะเห็นภาพที่แตกต่างออกไป กษัตริย์ฝรั่งเศสได้พยายามที่  
สร้าง “พรมแดน” ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของพระองค์ ซึ่งสิ่งที่กษัตริย์เหล่านี้ได้พยายาม
สร้างนี้ เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถ
ทางเทคนิคในการกำหนดเส้นเขตแดน (frontier delimitation) และการทำแผนที่ 
 ขีดความสามารถเช่นนี้ทำให้แผนที่ของราชอาณาจักรฝรั่งเศสปรากฏขึ้นในปี 
1525 อันเป็นการยืนยันว่าเส้นของความเป็นพรมแดนนั้นเกิดขึ้นก่อนการกำเนิดของ
แผนที่สมัยใหม่เสียอีก หรือว่าที่จริงในยุคกรีกและยุคโรมหรือราชอาณาจักรจีนก็ได้มี
ความพยายามในการทำเสน้เขตแดนมาแลว้เชน่กนั หรอืความเปน็เสน้ (demarcated  
linear) ของพรมแดน อาจเห็นได้ในพื้นที่บางส่วนของยุโรปในศตวรรษที่ 15 แล้ว 
แม้ฝรั่งเศสจะไม่ใช่ผู้นำคนแรกในการทำเส้นเขตแดน/พรมแดน แต่จากการที่ฝรั่งเศส
เป็นตัวแบบของ “รัฐรวมศูนย์” ที่ส่งผลให้เกิดการรวมดินแดน ไม่ว่าจะได้มาด้วย
ชัยชนะในการรบ การแต่งงาน การซื้อ หรือด้วยการผนวก 
 การก่อตัวของความเป็นอาณาเขตฝรั่งเศส (French Territory) ที่กำเนิด  
ขึ้นในศตวรรษที่ 13 จึงมีพัฒนาการเรื่อยมา และทั้งยังให้กำเนิดแนวคิดที่ถือว่า
กษัตริย์ฝรั่งเศสเป็น “จักรพรรดิในพื้นที่ของพระองค์” (emperor in his own 
domain) [ต่อมาก็ถือการพัฒนาแนวคิดในเรื่องความเป็นองค์อธิปัตย์ในฐานะความ
เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียว (single and supreme) ในรัฐอธิปัตย์] และ  
แนวคิดเช่นนี้ก็คือการแบ่งเขตอำนาจของราชอาณาจักรออกจากกัน และเส้นแบ่งก็
คือพรมแดนแห่งอำนาจของกษัตริย์ ซึ่งอำนาจเช่นนี้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นสำคัญ
ได้แก่ อำนาจทางการศาล การทหาร และการเงิน  
 แม้จะมีพัฒนาการเกิดขึ้นเป็นลำดับ แต่กษัตริย์ฝรั่งเศสเริ่มมีภาพลักษณ์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับพรมแดนของราชอาณาจักรในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ที่เกิดปัญหา
เช่นนี้ก็เพราะการขาดแผนที่ที่มีความถูกต้องของพื้นที่และอาณาเขตต่างๆ แต่จาก
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวจนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส ได้มีการพูดกันมากขึ้นถึงอาณาเขต
ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะมีการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า “พรมแดนธรรมชาติ” (national 
frontiers) เช่นในช่วงหลังจากการปฏิวัติมีการกล่าวถึงพรมแดนธรรมชาติของ
ฝรั่งเศสว่า สิ้นสุดที่แม่น้ำไรน์ ภูเขาแอลป์ และเทือกเขาพีเรนีส (เทือกเขาระหว่าง
ฝรั่งเศสกับสเปน) 
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 พรมแดนของฝรั่งเศสยังเป็นมรดกสำคัญจากการปฏิวัติ เพราะการปฏิวัติที่
เกิดขึ้นทำให้เกิดการยกเลิกเส้นแบ่งเขตภายใน โดยเฉพาะเส้นแบ่งอำนาจทางการเงิน
ภายใน (internal fiscal frontiers) ที่ดำรงอยู่จากยุคกลาง ตลอดรวมถึงเส้นแบ่ง
อำนาจทางการศาล หรือเส้นแบ่งประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชนในพื้นที่ต่างๆ 
ซึ่งการยกเลิกเส้นแบ่งดังกล่าวทำให้เกิดรัฐเดี่ยวที่เข้มแข็ง (รัฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐรวม
ศูนย์) 
 พรมแดนฝรั่งเศสได้พัฒนาต่อมาโดยผ่านเงื่อนไขทั้งทางการเมืองและการ
ทหาร ไม่ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ของนโปเลียนในปี 1814 สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย  
(1870-71) ตลอดรวมถงึสงครามโลกทัง้สองครัง้ ซึง่ผลจากเหตกุารณต์า่งๆ เหลา่นี้  
ค่อยๆ กำหนดรูปร่างความเป็นอาณาเขตของฝรั่งเศสและกลายเป็น “พรมแดน
สมัยใหม่” (modern frontiers) เช่นในปัจจุบัน  
 จากที่กล่าวอย่างสังเขปจากกรณีของฝรั่งเศสในข้างต้น จะเห็นได้ว่า
พรมแดน/เขตแดนที่เป็นเสมือน “เส้นที่ลากบนผืนทราย” (line in the sand) 
แต่ก็เป็นเส้นที่แบ่งคนที่แตกต่างกัน (ของเส้นเขตแดน) ออกจากกัน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ พรมแดนเป็นเส้นแบ่งอารยธรรมที่แตกต่างกันออก และสร้างความ  
เปน็ “เขา” และเปน็ “เรา” ใหเ้กดิขึน้ ซึง่ในกรณขีองฝรัง่เศสกค็อื การสรา้ง “ความ
เป็นฝรั่งเศส” (Frenchness) ให้เกิดขึ้นนั่นเอง และ “ความเป็นฝรั่งเศส” 
นอกจากจะถูกกำหนดจากกรอบของเส้นที่ถูกลากแบ่งพื้นที่ออกจากกันแล้ว ยังมี
กระบวนการสร้างความรู้สึกดังกล่าวให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา การ  
ขยายตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ และการเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศด้วย  
เส้นทางรถไฟ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนโดยตรงในการบูรณาการคนทั้งที่พูด
ฝรั่งเศสและอาจจะไม่ได้พูดฝรั่งเศสแต่อาศัยอยู่ในชนบทให้รวมกันเข้ามาเป็นหนึ่ง
เดียวคือ “เป็นฝรั่งเศส”  
 พรมแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของอาณาเขต เช่น 
ฝรัง่เศสถูกเรียกว่าเป็น “รูปหกเหลี่ยม” (Hexagon) หรืออิตาลีเป็น “รองเท้าบู๊ท” 
หรือสยามเป็น “ขวาน” เป็นต้น  
 การยกฝรั่งเศสเป็นตัวแบบ มิได้หมายความว่ารัฐและพรมแดนสมัยใหม่เป็น
ดังเช่นพัฒนาการในแบบของฝรั่งเศสเสมอไป แน่นอนว่า รัฐสมัยใหม่แต่ละรัฐอาจจะ
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แตกต่างกันออกไปด้วยเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร (สงคราม) 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี เพราะในกรณีของยุโรป กรณีของสเปน โปรตุเกส อังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีก็แตกต่างออกไป แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คือ เมื่อ
ประเทศเหล่านี้ก้าวสู่ความเป็น “รัฐสมัยใหม่” แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่แตกต่าง
กันก็คือ “หลักแห่งอำนาจอธิปไตย” (the principle of sovereignty) เพราะ
แนวคิดเรื่องอธิปไตยแห่งชาตินั้น เป็นหลักที่ทุกรัฐถือเป็นเสมือน “รัฐธรรมนูญของ
รัฐสมัยใหม่” 
 อีกทั้งสิ่งที่คล้ายคลึงกันในกระบวนการเช่นนี้ก็คือ ความเป็นรัฐประชาชาติที่
เกิดขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของอัตลักษณ์อาณาเขต ซึ่งก็คืออัตลักษณ์ที่ถูก
กำหนดจากกรอบของพรมแดน และอัตลักษณ์เช่นนี้ยังเป็นปัจจัยที่ถูกนำไป “ผลิต  
ซ้ำ” ในลักษณะของลัทธิชาตินิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตลักษณ์ของดินแดน  
เป็นพื้นฐานหลักของลัทธิชาตินิยม 
 แม้พรมแดนจะเป็นเสมือน “เส้นสายบนพื้นทราย” หรือเป็นเพียง “เส้น
ตรา” บนแผ่นกระดาษที่เรียกว่า “แผนที่” แต่ก็เป็นเส้นที่ทำให้รัฐอธิปไตยเข้าสู่
สงครามครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะเป็นผลจากการขยายดินแดน การอ้างสิทธิเหนือ  
ดินแดน หรือการถูกบังคับให้ต้องสูญเสียดินแดน ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนแต่
ผูกพันอยู่กับเรื่องของสงครามโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือว่ารัฐอธิปไตยมี
ความสมบูรณ์ในตัวเองในฐานะของความเป็นองค์อธิปัตย์ ดังนั้นการดำรงไว้ซึ่ง
สันติภาพและเสถียรภาพของระบบระหว่างประเทศ จึงต้องการดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพ
ของอำนาจของรัฐอธิปไตย 
 หนทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐอธิปไตยจึงถูกสร้าง
แนวทางปฏิบัติในลักษณะที่เป็นสถาบัน 2 ประการคือ การสร้างสันติภาพโดยผ่าน
กฎหมายระหวา่งประเทศ (หรอืทีเ่รยีกวา่ กฎหมายของประชาชาต-ิlaw of nations) 
เพื่อใช้ในการกำหนดพฤติกรรมรัฐ และสอง ให้มีการประชุมระหว่างผู้นำรัฐ หรือ  
ผู้แทนของรัฐ (เช่น ทูต) เพื่อกำหนดระเบียบสำหรับระบบระหว่างประเทศ ดังการ
ประชุมสันติภาพที่เวสฟาเลีย 1648 อูเทร์ต 1713 เวียนนา 1815 และแวร์ซายส์  
1915 เป็นต้น  
 แม้รัฐสมัยใหม่และพรมแดนสมัยใหม่จะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองยุโรป 
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และในที่สุดแล้วเมื่อมหาอำนาจตะวันตกขยายอำนาจออกจากยุโรปไปสู่พื้นที่  
ส่วนต่างๆ ของโลก จึงได้นำเอาแนวคิดทั้งในเรื่องของ “รัฐ” และ “พรมแดน” 
ไปสู่ประเทศต่างๆ ด้วย จนในที่สุดพื้นที่การปกครองทั่วโลกได้ถูกทำให้เป็น “รัฐ  
สมัยใหม่” เช่นเดียวกับรัฐในยุโรป และอาณาเขตของรัฐเหล่านี้ถูกกำกับด้วยเส้นที่
ถูกลากแบ่งออกจากกัน ซึ่งสำหรับรัฐในประเทศโลกที่สาม หรืออาจจะเรียกได้ว่า  
เป็น “ประเทศใหม่” (The New Nations) ที่ได้รับเอกราช พรมแดนอาจจะถูก
สร้างจากการแบ่งของเจ้าอาณาเขต ซึ่งแน่นอนว่าในหลายๆ กรณีเป็นการแบ่งโดยถือ
เอาผลประโยชน์ของเจ้าอาณานิคมเป็นหลัก  
 ดังนั้น วันนี้ไม่ว่าเราจะคิดถึงเรื่องพรมแดนอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่ต้อง
ตระหนักก็คือ การปรับเปลี่ยนพรมแดนอาจจะไม่ง่าย...หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลย
ก็ได้ ! 


(3)

จินตนาการหรือความจริง?
  

“พรมแดนระหว่างรัฐเป็นทั้งสถาบันและกระบวนการ”
MalcolmAnderson

Frontiers(1996)
 
 พรมแดนของรัฐเป็นมรดกสำคัญทางการเมืองของโลกตะวันตก ที่มี
พัฒนาการมาอย่างยาวนาน แม้ประเด็นเช่นนี้จะถือกำเนิดขึ้นในบริบททางการเมือง
ของโลกตะวันตก แต่ก็ขยายตัวอออกไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ดังจะเห็นได้ว่า รัฐ  
ทุกรัฐในโลกปัจจุบันมีพรมแดนกำกับตัวเองเหมือนกันหมด และเห็นได้ชัดเจนอีก
ด้วยว่า ไม่มีรัฐใดไม่มีพรมแดนเป็นของตน  
 ปัญหาข้อถกเถียงเรื่องพรมแดนจึงมิใช่การปฏิเสธประเด็นเส้นทางกายภาพ
ดังกล่าว เพราะในโลกที่เป็นจริงทางการเมือง ไม่มีรัฐใดปฏิเสธต่อการมีพรมแดนทั้ง
ของตนเองและของรัฐใกล้เคียงได้ และการปฏิเสธก็มิใช่การให้สิทธิแก่รัฐดังกล่าวจน
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สามารถรุกและขยายดินแดนออกไปโดยไม่มีข้อจำกัด หรือกระทำการตามความ
ปรารถนาทางการเมืองได้อย่างไม่มีขอบเขต ฉะนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ของพรมแดนจึงเป็นความจำเป็น อย่างน้อยก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหานี้ให้มากขึ้นนั่นเอง 
 เราอาจจะเริ่มต้นด้วยข้อสังเกตพื้นฐานในเบื้องต้นก็คือ พรมแดนเป็นทั้ง
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของรัฐ ดังจะเห็นได้ว่า ในความเป็นสถาบัน
ทางการเมืองนั้น พรมแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการตัดสินใจทางการเมือง และขณะ
เดียวกันก็ถูกกำหนดโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย ในสภาพเช่นนี้พรมแดนจึงเป็น
สถาบันทางการเมืองพื้นฐานที่สุดประการหนึ่ง เพราะชีวิตทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ  
และสังคม ล้วนแต่กำเนิดและดำเนินไปในกรอบของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกิจกรรมเหล่านี้จะดำรงอยู่ไม่ได้เลยหากปราศจากซึ่งปัจจัยในเชิง
พื้นที่ (ดินแดน) รองรับไว้ 
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหาข้อถกเถียงอย่างยาวนาน ตั้งแต่ในอดีตก็คือ 
พรมแดนมีความจำเป็นหรือไม่? และจะทำความเข้าใจอย่างไรกับพรมแดนที่เกิดขึ้น? 
 ปัญหาเช่นนี้ว่าที่จริงตอบไม่ง่ายเลย เพราะคำตอบมีความเกี่ยวข้องทั้งทาง
ประวตัศิาสตร ์การเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ทัง้ในระดบัภายในของสงัคม และ  
ในระดับภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสังคมอื่นๆ อีกทั้งหากพิจารณาจากประวัติศาสตร์  
ก็จะเห็นได้ว่า พรมแดนเกิดและดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนการกำเนิดของรัฐสมัยใหม่แล้ว 
เพียงแต่ไม่มีความชัดเจนในลักษณะของความเป็น “เส้น” ที่เราคุ้นเคยบนแผนที่
ปัจจุบัน 
 แต่พรมแดนในฐานะของการเป็น “เส้น” ทางกายภาพของรัฐนั้น เริ่มขึ้น
อย่างเป็นจริงก็หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้ว และหลังจากระยะเวลาดังกล่าว
เส้นทางกายภาพเช่นนี้จึงมีสถานะทางกฎหมายในการกำหนดขอบเขตแห่งความ  
เป็นองค์อธิปัตย์ (sovereign authority) เข้าไปด้วย นอกจากนี้เส้นดังกล่าวยังมี
ผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์ของบุคคล (identity of individuals) ซึ่งก็คือการที่
บุคคลผูกพันอยู่กับรัฐในทางสังคม อันทำให้เกิดแนวคิดในเรื่องของ “สัญชาติ” ขึ้น 
(nationality) ตลอดรวมถึงสิทธิของพลเรือน (rights of citizenship) ที่  
ดำรงอยู่ในกรอบของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของรัฐ  
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 การพิจารณาในลักษณะเช่นนี้ยังเห็นเพิ่มเติมอีกด้วยว่า พรมแดนในฐานะที่
เป็นกระบวนการนั้น ดำรงอยู่ใน 4 มิติหลักคือ  
 1) พรมแดนเป็นเครื่องมือในนโยบายของรัฐ ดังจะเห็นได้ว่า รัฐทุกรัฐมี  
นโยบายในอันที่จะปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ตามแนวพรมแดนของตนไม่
แตกต่างกัน  
 2) นโยบายและการปฏิบัติ (พฤติกรรม) ของรัฐถูกจำกัดโดยขีดความ
สามารถที่เป็นจริงของรัฐในการควบคุมพรมแดนของตน ในปัจจุบันมักจะพบว่า รัฐ  
ไม่ได้มีขีดความสามารถมากนักในการควบคุมการไหลเข้า/ออกของคน สิ่งของ 
(สินค้า) และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งความสามารถที่ลดต่ำลงเช่นนี้มีผลกระทบต่อ
ลักษณะทางธรรมชาติของรัฐโดยตรง  
 3) พรมแดนเป็นผู้กำหนดอัตลักษณ์ของบุคคลภายในรัฐ ซึ่งหากพิจารณา
จากมุมมองเช่นนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า พรมแดนเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางการ
เมืองในเรื่องของ “เอกภาพของพื้นที่” ของรัฐ (unity of a territory) หรือที่เรา
มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เอกภาพและบูรณภาพ” เหนือดินแดน ซึ่งเอกภาพใน
เรื่องดังกล่าวก็ยังโยงกับเรื่องของ “เอกภาพของประชาชน” ภายในรัฐดังกล่าวอีก
ด้วยเช่นกัน  
 สภาพเช่นนี้จึงส่งผลให้การกำเนิดของประเทศสมัยใหม่ (รัฐประชาชาติใน
ทางรฐัศาสตร)์ แมจ้ะเปน็เพยีง “ชมุชนในจนิตนาการ” (imagined communities)  
ดังที่นักรัฐศาสตร์อย่างเบนเนดิกค์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) เรียกขาน 
แต่ความสมมติที่ผูกพันอยู่กับดินแดนเช่นนี้ ได้นำไปสู่การกำเนิดของแนวคิด
ทางการเมืองที่สำคัญในศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้แก่ “ลัทธิชาตินิยม” (Nationalism) 
และสมมติฐานเช่นนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็นำไปสู่การลากเส้นเพื่อบ่งบอกถึง
กรรมสิทธิ์และอำนาจขององค์อธิปัตย์ และทั้งเป็นเส้นที่บ่งบอกถึง “ความเป็นเขา” 
และ “ความเป็นเรา” หรือในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น เส้นสมมติเช่นนี้ก็บ่งบอก
ถึงความเป็น “มิตร” และความเป็น “ศัตรู” ที่เกิดขึ้นด้วย 
 4)  พรมแดนเป็นคำที่เป็นวิวาทะในตัวเอง ดังจะเห็นได้ว่าพรมแดนมีทั้ง
ความหมายทั่วไป และความหมายเฉพาะ และบางครั้งยังพบอีกด้วยว่า ความหมาย  
ของคำได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอีกด้วย ดังนั้นคำว่า “พรมแดน” ที่ใช้ใน
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ทางกฎหมาย การทูต และการเมืองจึงอาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละเหตุการณ์ หรือแม้กระทั่งในแต่ละสาขาวิชา คำ  
ว่า “พรมแดน” ก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังจะเห็นได้ว่าคำๆ นี้ในวิชา
มนุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกฎหมายระหว่างประเทศ
นั้น จะมีความหมายเฉพาะของตนเองอยู่พอสมควร 
 แต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตาม คำว่า “พรมแดน” เป็นคำที่ทรงพลังอย่างมาก 
โดยเฉพาะในยามที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งก็เป็นเพราะ
พื้นฐานสำคัญของความเป็นรัฐสมัยใหม่ (หรือรัฐประชาชาติ) วางอยู่บนสถานะทาง  
กายภาพของดินแดน อันทำให้ “จินตนาการสมมติ” ของความเป็นรัฐ หรืออาจ
กล่าวว่าเป็น “สมมติรัฐ” จึงถูกสร้างให้เป็น “รัฐอาณาเขต” (territorial state) 
ดังนั้นความเป็นเอกภาพและบูรณภาพของรัฐจึงผูกโยงอยู่กับ “ความเป็นดินแดน” 
(Territoriality) ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจ
พิจารณาได้ว่า ดินแดนได้ถูกนำมาสวมใส่เพื่อให้ความเป็นรัฐกำเนิดขึ้นได้อย่างเป็น
จริง และขณะเดียวกันก็ทำให้ “จินตนาการสมมติ” มีความเป็นจริง โดยมีพื้นที่ทาง
กายภาพเป็นปัจจัยรองรับ และด้วยองค์ประกอบเช่นนี้จึงทำให้ “ลัทธิชาตินิยม”  
ของทุกประเทศต้องผูกติดอยู่กับเรื่องดินแดน จนสรุปได้โดยง่ายว่า ไม่มีลัทธิ
ชาตินิยมของประเทศใดสามารถแยกตัวออกจากสถานะแห่งดินแดนของตนเองได้ 
 นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา พรมแดนใน
ความหมายของผู้คนโดยทั่วไปก็มีความแตกต่างกันอยู่มาก เช่น พรมแดนในมุมมอง
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว (frontier regions) กับพรมแดนในมุมมอง
ของผู้คนในเมือง จะแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พรมแดนหรือ
คนในพื้นที่นั้น ชีวิตของพวกเขาจะถูกกำหนดอย่างมากจากกฎเกณฑ์ทางสังคมของ
พื้นที่โดยตรง พรมแดนจึงอาจเป็นทั้ง “อุปสรรค” หรือเป็น “ชุมทาง” ก็ได้ แต่ใน
อีกด้านหนึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่า พรมแดนจะเป็นเช่นไรก็เกิดจากการกำหนด  
นโยบายของรัฐ เพราะในความเป็นจริงชีวิตในพื้นที่เช่นนี้จะถูกกำหนด ได้รับอิทธิพล 
หรือถูกจำกัดจากผลของการกำหนดนโยบายของรัฐนั่นเอง 
 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพรมแดน ตลอดรวมถึงความสัมพันธ์
แบบข้ามพรมแดน (transfrontier relations) จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นพื้นฐาน
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ของความสัมพันธ์ในทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐ อีกทั้งยังต้องตระหนักว่าพรมแดน
ระหว่างรัฐมีความแตกต่างจากพรมแดนอื่นๆ เพราะพรมแดนของรัฐผูกพันอยู่กับ
ความเป็นรัฐ และมีหลักทางการเมืองสำคัญ 2 เรื่องคือ หลักของอำนาจอธิปไตย
และหลักแห่งดินแดนรองรับไว้ ฉะนั้นภายใต้หลักทั้งสองประการ ในด้านหนึ่งก็คือ
การนำไปเพื่อใช้สร้างแนวคิดชาตินิยม แต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกนำไปสร้างหลักการใน
ความเป็นรัฐว่า รัฐเป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในดินแดนที่ตนเป็นเจ้าของ (ปกครอง) 
และพื้นที่ภายใต้การปกครองเช่นนี้ย่อมจะไม่ถูกแทรกแซงจากองค์อธิปัตย์ภายนอก 
(หรืออำนาจทางการศาลจากภายนอก) อีกทั้งในขณะเดียวกันก็ถือกันเป็นประเพณี
ว่า บุคคลที่อยู่ภายในพื้นที่ของรัฐจะต้องให้ความจงรักภักดีต่อรัฐนี้ (ไม่ใช่มีความ
ภักดีต่อรัฐอื่น ซึ่งจะถูกถือว่าเป็น “กบฏ”) สภาพเช่นนี้ทำให้บุคคลที่อยู่ในดินแดน
เดียวกันถูกสร้างให้เกิดความภักดีร่วมกัน มีค่านิยมเหมือนกัน และมีอัตลักษณ์  
แบบเดียวกัน 
 หลักคิดในข้างต้นอาจจะดูเป็นเรื่องเก่า หรือเป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่แล้ว 
แต่ที่ต้องนำมาย้ำก็เพราะความเป็นรัฐ ซึ่งมีนัยของความเป็น “รัฐอาณาเขต” นั้น 
ทำให้ความผูกพันของบุคคลภายในรัฐ ถูกสร้างให้ยึดติดอยู่กับความเป็นดินแดนของ
พื้นที่ ซึ่งเราอาจจะเรียกอาการยึดติดเช่นนี้ว่าเป็น “จินตนาการ” (ดังเช่นงานของ
แอนเดอร์สัน และท่านที่สนใจอาจหาอ่านเพิ่มเติมได้จากฉบับแปลภาษาไทย, ชุมชน
จินตกรรม:บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 2552)  
 ตัวแบบจากกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องปราสาท  
เขาพระวิหารในปี 2551 ที่ผ่านมา ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของ “รัฐ  
อาณาเขต” อย่างแนบแน่น เพราะโดยเนื้อแท้แล้ว ประเด็นไม่ใช่เพียงเรื่องของ
ปราสาทพระวิหารเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องพรมแดนที่วางอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นดินแดนของตัวปราสาท 
 ความจำกัดของหลักการเมืองแบบเดิม ที่ถือเอาพรมแดนเป็นหัวใจของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะพรมแดนกลายเป็น  
ทั้ง “ชุมทาง” และ “ทางผ่าน” ของสิ่งสำคัญ 3 ประการได้แก่ คน สินค้า 
วัฒนธรรม ดังจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์แบบข้ามพรมแดน และปรากฎการณ์เช่นนี้
ทำให้การปิดพรมแดนในโลกปัจจุบันเป็นมาตรการทางการเมืองที่ไม่ค่อยได้ผล 
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เว้นเสียแต่ต้องการเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจต่อกัน 
 อีกทั้งบางทีเรายังจะต้องคิดกันใหม่ในบริบททางสังคม ถ้าพิจารณาให้ดีเรา
จะเห็นว่า พื้นที่พรมแดนมีลักษณะของการบูรณาการทางสังคมมากกว่าที่คิด เช่น 
ผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวมักจะพูดภาษาเดียวกัน โดยไม่ได้คำนึงว่าจะต้องเป็นภาษาหลัก
ของรัฐเท่านั้น หรือในอีกด้านหนึ่งพวกเขาพูดได้สองภาษา ชีวิตทางเศรษฐกิจและ
สังคมก็มีลักษณะที่หลอมละลายเข้าด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าเส้นพรมแดน
อยู่ที่ใด หรือกล่าวอีกด้านหนึ่งก็คือ ในความเป็นจริง ชุมชนชายแดนมีลักษณะของ
การหลอมรวมระหว่างกัน (de facto merger) แต่ก็มิได้หมายความว่าอุปสรรคใน
ทางกฎหมายจะไม่ดำรงอยู่ เช่น พรมแดนยังคงเป็นขอบเขตของความจำกัดในทาง
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมาย ภาษี ธงชาติ การได้รับบริการจากรัฐ เป็นต้น  
 แต่สภาพของเรื่องราวเหล่านี้ก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ด้านหนึ่งก็คือ 
การไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ที่กิจกรรมต่างๆ ล้วนมีลักษณะข้ามชาติ หรือ  
กล่าวให้ชัดเจนก็คือ กิจกรรมถูกทำให้เป็นงานข้ามพรมแดน หรืออีกด้านหนึ่งการ
รวมตัวของรัฐ จนนำไปสู่การกำเนิดของสหภาพยุโรป (อียู) อันทำให้บริบทของ
พรมแดนเปลี่ยนแปลงไปจากยุคของรัฐประชาชาติที่ถือเอาความเป็นอาณาเขต และ  
ดินแดนของตนเป็นศูนย์กลาง  
 เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัญญาณให้เราต้องคิดมากขึ้นว่า แล้วใน
กรณีของพรมแดนไทยนั้น เราจะคิดอย่างไร... โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะคิดอย่างไรใน
เรื่องของการบริหารจัดการกับอนาคตของพรมแดน เพราะแม้นว่าพรมแดนจะเป็น
เส้นแห่งจินตนาการ แต่ก็เป็น “จินตนาการที่รัฐพร้อมจะเข้าสงคราม” และผู้คนใน
รัฐก็พร้อมที่จะตายเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งสิ่งนี้ด้วย ! 
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(4)
เส้นเขตสงคราม

 
 “อำนาจทางการเมืองและการศาลทุกชนิดมีความจำกัด

ทางกายภาพ แต่ปัญหาก็คือความจำกัดเช่นนี้อยู่ตรงที่ใด”
MalcolmAnderson
Frontiers(1996)

 
 ในยุคโลกาภิวัตน์มีคำกล่าวเสมอว่า เราอยู่ในโลกไร้พรมแดน เพราะเห็นได้
ชัดเจนว่า ผลจากการปฏิวัติสารสนเทศ (Information Revolution) ทำให้โลก  
ในพื้นที่ของไซเบอร์ (Cyber Space) เล็กลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เสมือน  
เป็น “หมู่บ้านโลก” การติดต่อต่างๆ เกิดขึ้นเสมือนหนึ่งรัฐต่างๆ ถูกทำให้เป็นรัฐ
เดียวกัน จนเกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่า ในโลกไซเบอร์นั้นรัฐประชาชาติแบบดั้งเดิม
หายไป และสภาวะที่ เกิดขึ้นมีลักษณะเป็น “โลกไร้พรมแดน” (Borderless 
World) มากกว่าจะเป็นโลกของ “รัฐอาณาเขต” (Territorial State) เช่นที่เรา
คุ้นเคยกันในวิชารัฐศาสตร์ หรือในชีวิตประจำวัน 
 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นนี้ มักจะทำให้เราละเลยเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ของรัฐ หรือที่เรียกในภาษาเก่าๆ ว่า ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) 
และความละเลยเช่นนี้ยังส่งผลให้เราสนใจในเรื่องของ “พรมแดน” น้อยลง อีกทั้งยัง
ขาดความตระหนักว่า หากรัฐบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในบริบททาง
ภูมิรัฐศาสตร์ของตนไม่ดีแล้ว โอกาสของการเกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของ
พรมแดนและ/หรือเส้นเขตแดนของรัฐอาจจะไม่ห่างไกลจากความเป็นจริงเท่าใดนัก 
และความละเลยดังกล่าวก็ยังส่งผลให้เราใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันด้วยความทรงจำที่  
ลางเลอืน เกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องการกำเนดิรฐัและการจดัระเบยีบทางภมูริฐัศาสตร์
ของประเทศตนเอง หรือใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่กับอดีตที่ถูกสร้างด้วยจินตนาการและ
ความพงึพอใจสว่นตนอยา่งปราศจากความรบัรูใ้นเรือ่งของขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร ์
 ปรากฏการณ์ของการละเลยในทางภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมๆ กับความทรงจำที่
ลางเลือนในทางประวัติศาสตร์ จะโทษว่าเป็นเพียงผลจากปัจจัยโลกาภิวัตน์ก็ใช่ที่ 
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เพราะพัฒนาการของโลกยุคสงครามเย็นก็อาจจะมีส่วนอยู่ไม่ใช่น้อย (หากเราจะหัน
ไปกล่าวโทษปัจจัยภายนอก!) 
 ยุคสงครามเย็นซึ่งเกิดขึ้นก่อนยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน และเป็นโลกที่ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ลดความสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะพัฒนาการของระบบอาวุธ
สมรรถนะสูงแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล ทำให้  
ข้อจำกัดทางยุทธการจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จนอาจ  
กล่าวได้ว่า ไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่อยู่ไกลและสามารถรอดพ้นจากการโจมตีของระบบ
อาวุธยิงระยะไกลได้ โดยเฉพาะในกรณีของขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีพิสัยครอบคลุม
เปา้หมายตา่งๆ ไดท้ัว่โลก ในทางพลเรอืนการเดนิทางดว้ยอากาศยานสมยัใหม ่ทำให ้
มนุษย์เดินทางไปจุดต่างๆ ได้ทั่วโลกเช่นกัน  
 เรื่องราวเช่นนี้หากมองในบริบททางทหาร จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการที่
โลกในยุคสงครามเย็น (ช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ทำลายอุปสรรค
ทางภูมิศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้งานยุทธการต้องอยู่ในกรอบของความ
จำกัด เพราะอย่างไรเสียพิสัยหรือระยะยิงของอาวุธก็มีความจำกัดในทางภูมิศาสตร์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การกำเนิดของขีปนาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดข้ามทวีป
ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรง และยกระดับงานยุทธการเป็นงานในระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ทำให้แนวคิดการโจมตีระยะไกลไม่มีข้อจำกัดเช่นการสงครามในอดีต  
 เช่นเดียวกับที่ชีวิตในการเดินทางของพลเรือนก็เปลี่ยนแปลงไป เช่นถ้า
เปรียบเทียบกับการแสวงหาโลกใหม่ในยุคของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ที่ต้องใช้เวลา
อย่างมากในการเดินเรือ หรือการเดินทางของพระถังซำจั๋งเพื่อจาริกแสวงบุญและนำ
พระไตรปิฎกจากอินเดียไปสู่ประเทศจีนแล้ว การเดินทางด้วยอากาศยานสมัยใหม่ 
ทำให้ความจำกัดทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง หรือความยากลำบากของพื้นที่
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางถูกเอาชนะได้อย่างง่ายดาย  
 ปรากฏการณ์จากยุคสงครามเย็น จนก้าวเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นที่โลกถูก
พัดโหมด้วยกระแสโลกาภิวัตน์เห็นได้ชัดเจนว่า อุปสรรคและ/หรือความจำกัดทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกเอาชนะด้วยประดิษฐกรรมจากเทคโนโลยีสมรรถนะสูง อันทำให้เกิด
ปรากฏการณ์เสมือนหนึ่งว่า มนุษย์ในปัจจุบันสามารถเอาชนะอุปสรรคของปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์ ได้ จนไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของปัจจัยนี้ เช่นที่ เคยเกิดขึ้นกับ
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กระบวนการคิดของผู้คนในอดีต 
 ในทางรัฐศาสตร์ ผลของโลกาภิวัตน์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการปฏิวัติของ
ระบบสารสนเทศ โลกที่มีความใหญ่โตในทางภูมิศาสตร์ จึงถูกย่อในพื้นที่ไซเบอร์ให้
กลายเป็นเพียง “หมู่บ้านโลก” จนดูเหมือนประเทศไทยในกรณีนี้ก็ถูกทำให้เสมือน
เป็น “หมู่บ้านเล็กๆ” ในชายขอบของพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เท่านั้นเอง และผลกระทบประการสำคัญจากกรณีเช่นนี้ก็คือ การลดความสำคัญ  
ของ “เส้นเขตแดน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตทางกายภาพของรัฐ
สมัยใหม่มาโดยตลอด 
 ดังนั้นจึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่แปลกอะไรที่ผู้คนในสภาพเช่นนี้ ในด้านหนึ่ง
จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เท่าใดนัก (จะยกเว้นก็แค่ในเรื่องของ
ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว) และในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจไม่มากนักกับเรื่องของเส้น
แบ่งอำนาจรัฐ แต่จะสนใจก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐขึ้น อันทำให้
เกิดคำถามอย่างน่าฉงนใจว่า ในโลกาภิวัตน์ที่รัฐเสมือนไร้พรมแดนนั้น ทำไมจึงยัง
เกิดความขัดแย้งในปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนของรัฐขึ้นไม่ต่างจากในอดีต  
 แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรากลับพบว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกไร้พรมแดน 
หรืออยู่ในยุคแห่งการ “สิ้นสุดของภูมิศาสตร์” แต่อย่างใด ตรงกันข้ามข้อมูล  
จากการสำรวจยืนยันว่า ความขัดแย้งเรื่องดินแดนยังคงดำเนินไปในโลกปัจจุบัน  
ดังข้อสังเกตของ Miles Kahler ว่า “โลกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 แสดงให้
เห็นถึงความผูกพันอย่างไม่เสื่อมคลายต่อดินแดน และชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงยังคงมีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของดินแดน”  
( “Territoriality and Conflict in an Era of Globalization,” 2006 ) 
 ข้อสังเกตเช่นนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อโดยทั่วไปอย่างมากที่ว่า โลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์มีกระแสการเคลื่อนไหวของทุน สินค้า และคนเป็นหลัก และกระแส
เช่นนี้ทำให้ความผูกพันกับเรื่องดินแดนลดลง ตลอดรวมถึงทำให้ความสำคัญของ
เส้นเขตแดน/อาณาเขตของรัฐลดลงเช่นกันด้วย แต่จริงๆ แล้วกลับพบว่า แม้โลกจะ
เสมือนไร้พรมแดน รัฐในทางภูมิศาสตร์กลับไม่ได้ไร้พรมแดนไปด้วยแต่อย่างใด 
ดังจะเห็นได้ว่า เส้นเขตแดนในฐานะเส้นทางกายภาพ ที่แบ่งอำนาจทางการเมืองและ
ทางการศาลออกจากกันยังคงดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง  
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 หากแต่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกลับเกิดกับแนวคิดในการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งในเรื่องของเส้นเขตแดนต่างหาก เดิมนั้นแนวคิดของรัฐผูกพันอย่างมาก
กับเรื่องลัทธิชาตินิยม และจะเห็นได้ว่าแกนกลางของลัทธิชาตินิยมมักจะเป็นเรื่อง
ของดินแดน ซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากสถานะของรัฐที่มีลักษณะเป็น “รัฐอาณาเขต”  
อันทำให้ชีวิตของรัฐถูกกำหนดโดยตรงจากความเป็นความตายที่มีความหมายถึงการ
สูญเสียดินแดน หรือการเสียเอกราชก็ผูกโยงอยู่กับการสูญเสียดินแดนของประเทศ
โดยรวมนั่นเอง 
 วาทกรรมชาตินิยมของรัฐอาณาเขตจึงเป็นคำพูดในลักษณะ “เสียดินแดนไม่
ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียว” หรือเช่น “เราจะพิทักษ์ดินแดนจนเลือดหยดสุดท้าย” 
และวาทกรรมเช่นนี้มักจะสามารถโยงได้อย่างเหมาะสมกับประวัติศาสตร์ของ  
ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐตนกบัรัฐข้างเคยีง ซึง่ปรากฏการณเ์ชน่นีเ้กดิขึน้กบัรฐั “บา้น  
ใกล้เรือนเคียง” ในทุกพื้นที่ของโลก ที่รัฐข้างเคียงมักจะตกเป็นส่วนหนึ่งของจำเลย
ของกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวาทกรรมชาตินิยมเก่าที่ผูกพันอยู่กับ
ความเป็นรัฐอาณาเขตจึงใช้ประโยชน์จากความเป็นคู่สงครามเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี  
 แต่ในโลกาภิวัตน์มิได้หมายความว่า ความขัดแย้งในเรื่องดินแดนของรัฐจะ
สิ้นสุด แม้จะลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งเรื่องดินแดนก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 หากแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากแนวคิดเดิมที่  
การแข่งขันของรัฐหมายถึง การแข่งขันเพื่อยึดครองดินแดนระหว่างรัฐคู่กรณี แต่  
เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ถูกพัดพาเข้ามายังทั่วทุกมุมโลก การแข่งขันระหว่างรัฐถูกเน้น
ในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และการควบคุมดินแดนก็เปลี่ยนเป็น  
การควบคุมเครือข่ายการเงิน ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารและคมนาคม
ขนส่งเป็นสำคัญ  
 โลกเช่นนี้ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงถูกอธิบายว่าเป็นสภาพ
ของ “การพึ่งซึ่งกันและกัน” (Interdependence) เพราะการขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ และเน้นการควบคุมในสามประการดังได้กล่าวแล้ว จึงทำให้ความ
ขัดแย้งของรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของดินแดนที่จะกลายเป็นสงครามถูกลดระดับลง 
เพราะสงครามไม่ใช่กลไกที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด และทั้งยังจะกลายเป็น
เครื่องมือของการทำลายร่วมกัน เพราะในที่สุดแล้วสงครามชิงแดนไม่ใช่ “คำตอบ
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สุดท้าย” ที่จะบ่งบอกถึงสิทธิในการครอบครองดินแดนที่เป็นปัญหาข้อพิพาท 
ในทางตรงข้ามปัญหาเช่นนี้ยุติด้วยข้อตกลงทางการเมือง หรือในระดับต่ำที่สุดก็คือ 
การถูกแทรกแซงจากรัฐภายนอก ที่มักจะนำเอากองกำลังระหว่างประเทศเข้ามาเพื่อ
จัดการแยกรัฐคู่สงครามออกจากกัน  
 นอกจากนี้ในหลายกรณีพบว่า รัฐคู่ขัดแย้งเรื่องดินแดนเมื่อเข้าร่วมใน  
องค์กรระหว่างประเทศด้วยกันแล้ว ก็มีส่วนอย่างมากต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม  
ความเป็นศัตรูที่เกิดขึ้น และสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องดินแดนได้ ดังเช่นกรณี
ตุรกีกับไซปรัสสามารถลดความขัดแย้งลงได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป (อียู) หรือในกรณีของเปรูกับเอกวาดอร์ก็เช่นกัน ฉะนั้นหากกล่าวใน
ทางทฤษฎีก็คือ กระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
จะมีส่วนช่วยให้ความสำคัญของการควบคุมดินแดนของรัฐลดลง ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมจะมีผลทำให้รัฐให้ความสำคัญกับนโยบาย “สงครามชิงแดน” 
น้อยลงด้วย 
 อีกทั้งยังเกิดความหวังว่าการค้าระหว่างรัฐคู่กรณีพิพาทเรื่องดินแดนที่เพิ่ม
มากขึ้น หรือมีลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้น จะเป็นอีกเงื่อนไขเชิงบวกอีก
ประการหนึ่งที่ทำให้การรบเพื่อแย่งชิงดินแดนลดความสำคัญลง เพราะผลตอบแทน
ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐน่าจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิด “ความยับยั้ง” 
ใจในการตัดสินใจทำสงครามทั้งในระดับของผู้นำรัฐและระดับของสังคม 
 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็ถือว่า
เป็นปัจจัยเชิงบวก ที่อาจจะมีส่วนฉุดรั้งความประสงค์ในการทำสงครามเพื่อตัดสิน
ปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดน ดังยอมรับเป็นมาตรฐานกันว่า อารยรัฐนั้นจะใช้
มาตรการทางการเมือง-การทูตมากกว่ามาตรการทางทหารในการแก้ปัญหา เพราะ
สงครามให้ผลตอบแทนน้อยกว่าวิถีทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สงครามมีค่า
ใช้จ่ายสูงเกินไป มิได้หมายความว่า ชัยชนะในสงครามจะสามารถทำให้รัฐสามารถ
ปรบัเปลีย่นเสน้เขตแดนของตนเองไดอ้ยา่งใจปรารถนาเชน่ในอดตีของโลกศตวรรษที ่19 
 สงครามยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 5 ประการที่รัฐจะต้องลงทุนเพื่อการแย่งชิง
ดินแดน ได้แก่ 1) การสูญเสียชีวิตของทหารและพลเรือน 2) ค่าใช้จ่ายทางทหารที่
เพิ่มสูงขึ้น 3) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศจะลดลง เมื่อ
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เกิดสงครามขึ้น 4) การเสียสถานะทางการเมืองของประเทศ หรือเสียชื่อเสียงของ
ประเทศในเวทีโลก และ 5) รัฐคู่สงครามต้องจ่ายค่าเสียโอกาสอย่างที่ไม่อาจเรียก
กลับคืนมาได้ 
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างมากก็คือ ในท้ายที่สุดแล้วสงคราม
ไม่ใช่กลไกหลักในการตัดสินว่าเส้นเขตแดนของรัฐอยู่ที่ใด และทั้งไม่ใช่เครื่องมือของ
การปรับเส้นพรมแดนของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้นสงครามชิงดินแดนสุดท้ายแล้ว 
อาจจะกลายเป็น “สงครามที่ไร้ค่า” เพราะไม่อาจทำให้รัฐบรรลุผลของวัตถุประสงค์
ด้วยการได้ดินแดนมาครอบครอง เป็นแต่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่าง
ไม่น่าให้อภัยของรัฐผู้ริเริ่มสงครามเท่านั้นเอง ! 
 

(5)
ภูมิรัฐศาสตร์แห่งความขัดแย้ง

 
“เส้นเขตแดนระหว่างรัฐมีความแตกต่างอย่างมาก
จากเส้นเขตแดนอื่นๆ เพราะว่าเส้นเขตแดนของรัฐ

มีหลักแห่งอำนาจอธิปไตยและหลักแห่งอาณาเขตรองรับไว้”
MalcolmAnderson
Frontiers(1996)

 
 ถ้าจะว่าไปแล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การเมืองของโลกสมัยใหม่ได้ให้กำเนิดก็
คือ “รัฐสมัยใหม่” (Modern State) หรือที่วิชารัฐศาสตร์เรียกเป็นภาษาวิชาการ  
ว่า “รัฐประชาชาติ” (Nation-State) และหนึ่งในมรดกสำคัญที่รัฐประชาชาติได้
สร้างขึ้น และถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นรัฐสมัยใหม่ก็คือ พรมแดน 
(Frontiers) หรือเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐ (Boundary) [แม้พรมแดนและเส้นแบ่ง
เขตแดนจะมีความแตกต่างกัน แต่ในหลายๆ กรณีพบว่า คำทั้งสองถูกใช้ทดแทน
กัน หรือถูกทำให้มีความหมายเหมือนกัน] 
 โดยทั่วไปแล้วในทางทฤษฎีของวิชารัฐศาสตร์ รัฐสมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้น  
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จากการสิ้นสุดของสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์ หรือที่วิชาประวัติศาสตร์เรียก
ว่า “สงครามสามสิบปี” และยุติลงด้วยการเจรจาสันติภาพที่ เมืองเวสฟาเลีย 
(Westphalia) ในปี 1648 (ประมาณราว พ.ศ. 2191) ซึ่งผลของการเจรจา
สันติภาพได้ก่อให้เกิดสิทธิในการนับถือศาสนาของผู้ปกครองพื้นที่ อันกลายเป็น
พื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิด “อำนาจอธิปไตย” ของรัฐในเวลาต่อมา และสถานะของ
การมีอำนาจเช่นนี้ ก็คือ การที่รัฐจะไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก หรือที่เรียกกันโดย
ทั่วไปว่า “หลักแห่งอำนาจอธิปไตย” (the doctrine of sovereignty) และ  
ขณะเดียวการกำเนิดของรัฐสมัยใหม่ก็เกิดขึ้นบนขอบเขตที่แน่นอนในทางกายภาพ 
ซึ่งด้านหนึ่งก็คือ รัฐสมัยใหม่มีสถานะเป็น “รัฐอาณาเขต” (Territorial State) 
ที่ถูกกำกับด้วยเส้นกำหนดทางภูมิศาสตร์ อันทำให้เกิดหลักการทั่วไปอีกประการ
หนึ่งของความเป็นรัฐสมัยใหม่ก็คือ “หลักแห่งอาณาเขต” (The principle  
of territory)  
 ผลจากปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือ ทำให้ความเฉพาะทางด้านดินแดนที่รัฐเป็น
ผู้ครอบครองภายใต้หลักอำนาจอธิปไตยนั้นหมายถึง การที่รัฐนั้นจะไม่ถูกแทรกแซง
จากรัฐภายนอก และขณะเดียวกันรัฐก็จะไม่ยินยอมให้เกิดสภาพของการมีความภักดี
ทางการเมืองข้ามเส้นเขตแดนของรัฐ ซึ่งก็คือการที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเส้น
เขตแดนของรัฐ จะต้องยอมรับอำนาจรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการยอมรับว่าเป็นผู้อยู่
ภายใต้ขอบเขตอำนาจทางกฎหมายของรัฐ (jurisdiction) และเช่นเดียวกับ
ขอบเขตอำนาจกฎหมายของรัฐก็ถูกลากขีดกำหนดไว้ด้วย “เส้นแบ่งทางภายภาพ” 
ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของอำนาจรัฐ (หรือพื้นที่ที่อำนาจของรัฐสองฝ่ายมาบรรจบกัน
ในทางกายภาพ)  
 ต่อมาเมื่อวิชาด้านการสำรวจและการทำแผนที่พัฒนาขึ้น เส้นแบ่งทาง
กายภาพในทางภูมิศาสตร์ก็ถูกจำลองไว้บนแผ่นกระดาษ และแผ่นกระดาษเช่นนี้  
ก็คือ การทำการสำรวจปักปันเขตแดนระหว่างรัฐ และเมื่อได้รับการให้สัตยาบัน  
ทางการเมืองแล้ว แผนที่บนแผ่นกระดาษซึ่งแม้จะเป็นสิ่งเสมือนความจริงของ  
ภูมิศาสตร์กายภาพที่ถูกจำลองเอาไว้ในรูปของเส้นจำลองของขอบเขตอำนาจทาง
กฎหมายของรัฐ ก็จะมีผลผูกพันรัฐกับรัฐข้างเคียงไปโดยปริยาย 
 แต่ถ้าทุกรัฐยอมรับ “เส้นจำลอง” เช่นนี้ก็คงไม่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้น
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เขตแดนระหว่างรัฐ หากแต่ในโลกที่เป็นจริงของการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาการ
ใช้กำลังของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดน เป็นปรากฏการณ์ที่
แทบจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในการเมืองระหว่างรัฐ จนอาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่
กำเนดิรฐัสมยัใหมใ่นป ี1648 จวบจนปจัจบุนั หนึง่ในปญัหาหลกัของการใชก้ำลงัของ  
รัฐล้วนแต่มีมูลเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดน (territorial conflicts)  
 ดังนั้นหากสำรวจทฤษฎีที่ว่าด้วยข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนจะพบว่ามี  
คำอธิบายอยู่ 5 สำนักใหญ่ได้แก่ 
 1)สำนักคิดเศรษฐกิจนิยม
      สำนักนี้เชื่อว่าความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการชี้ขาดของ  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economic determinism) ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนที่ชัดเจนในทาง
ความคิดของสำนักนี้ก็คือ คาร์ล มาร์ก (Karl Marx) การอธิบายปัญหาความ
ขัดแย้งในแนวทางของลัทธิมาร์กมองว่าความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐมีพื้นฐานมา
จากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาและการสะสมทุนของ
ระบบทุนนิยม 
 ดังนั้น สำหรับมาร์กแล้ว รัฐสมัยใหม่ในทางรัฐศาสตร์ก็คือ “รัฐทุนนิยม” 
และรัฐในสภาพเช่นนี้เป็นปัจจัยที่ดีต่อการกำเนิดของระบบทุนนิยม เพราะผู้ปกครอง
รัฐจะมาจากกลุ่มทุน หรือเป็นรัฐที่ถูกปกครองโดยชนชั้นนายทุนเพื่อใช้รัฐเป็นกลไก
ของการมีอำนาจทางการเมือง อันเป็นเงื่อนไขโดยตรงที่ก่อให้เกิดการสะสมทุนของ
กลุ่มทุนภายในรัฐ และมีตลาดเป็นทางผ่านของกระบวนการสะสมทุนที่เกิดขึ้น 
 การขยายดินแดนจึงมีนัยของการขยายตลาด หรือมองในอีกด้านหนึ่งก็คือ 
การขยายการสะสมทุน ดังที่เลนินได้นำเอาแนวคิดของมาร์กมาพัฒนาต่อ เพื่อใช้
อธบิายการแสวงหาอาณานคิมของชาตมิหาอำนาจยโุรป ดงันัน้ในทศันะของสำนกัคดินี้ 
ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนของรัฐจึงเป็นสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
และความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากรูปธรรมของปัญหาดินแดนในอาณานิคมหรือเป็น  
เพียง “ตลาดสุดท้าย” ให้บรรดารัฐทุนนิยมต้องแก่งแย่งต่อสู้กัน ซึ่งการต่อสู้เพื่อ
แย่งชิงตลาดดังกล่าวก็คือสงครามนั่นเอง  
 2)สำนักคิดเสรีนิยม
       แน่นอนว่าสำนักคิดนี้มองปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนของรัฐแบบ
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ตรงกันข้ามกับแนวคิดในข้อแรก โดยสำนักคิดเสรีนิยม (liberalism) ได้รับอิทธิพล
มาจากความคิดทางการเมืองของยุโรปในศตวรรษที่ 17 และ 18 และยังผสมผสาน
อย่างหลวมๆ กับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม (economic liberalism)  
        สำนักคิดนี้เชื่อในเรื่องของสิทธิทางธรรมชาติของมนุษย์ (the natural  
rights of man) และมีความคิดทางการเมือง ที่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากความ  
ยินยอมของประชาน (government by consent) ดังนั้น ปัญหาข้อพิพาทเรื่อง  
เขตแดนของรัฐจึงถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างผู้ปกครองรัฐ 
และระหว่างประชาชนที่ถูกพวกเขาปกครองอยู่ และสำนักคิดนี้เชื่อว่า “เสรีชน  
ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนที่อยู่ในความครอบครองของ
รัฐอื่น” และในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 นักคิดในสำนักนี้ไปไกลถึงเสนอให้มีการ  
จัดตั้ง “สากลของนักชาตินิยม” (International of Nationalists) แม้ในทาง
ความคิดอาจจะดูเป็นอะไรที่ขัดแย้งกัน แต่พวกเขาก็หวังว่า “นักชาตินิยมของ  
ทุกชาติจะสามารถร่วมมือกันได้ด้วยความสามัคคี” 
 นักคิดและนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสอย่างวิกเตอร์ ฮิวโก (Victor Hugo) 
และรวมทั้งนักคิดอีกหลายๆ คนในสำนักนี้ไปไกลถึงขั้นให้จัดตั้ง “สภายุโรป” 
(European Senate) ขึ้น และทั้งยังเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของเสรีชนในสถาบัน
ระหว่างประเทศจะช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาท (ระหว่างรัฐ) ซึ่งความเชื่อเช่นนี้ก็คือ  
รากฐานสำคัญของแนวคิดเสรีนิยมในการเมืองระหว่างประเทศของประธานาธิบดี  
วูดโร วิลสัน (Woodrow Wilson) อันเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิด  
แรงจูงใจในการจัดตั้งสันนิบาตชาติในเวลาต่อมา หรือแม้การจัดตั้งสหประชาชาติก็มี
ทัศนะเช่นนี้เป็นแรงผลักดันด้วย 
 แม้แนวคิดเสรีนิยมจะเป็นอุดมคติอยู่มาก แต่ก็ดูจะเป็นแรงผลักดันทาง  
ความคิดที่สำคัญในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานความคิดที่เชื่อว่า  
เสรีชนน่าจะมีเหตุผลพอที่จะไม่นำรัฐเข้าสู่สงคราม และน่าจะสามารถแก้ไขข้อพิพาท  
ระหว่างรัฐได้อย่างสันติ  
 3)สำนักคิดชาตินิยม
 การที่ลัทธิชาตินิยมเป็นมูลเหตุแห่งสงครามนั้น แทบจะเป็นเรื่องที่ไม่
ต้องการคำอธิบายเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์สำคัญๆ ของการเมือง  
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ระหว่างรัฐในยุโรปในศตวรรษที่ 19 ที่ลัทธิชาตินิยมเป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่มี
การใช้กำลังอย่างรุนแรงของรัฐ และหนึ่งในปัญหาข้อขัดแย้งก็คือ ปัญหาเรื่องดินแดน 
 นอกจากนี้รัฐอาจจะมองว่า การขยายดินแดนของรัฐแม้จะต้องใช้สงคราม  
เป็นเครื่องมือ ก็เป็นการดำเนินการบนรากฐานของสิ่งที่เป็น “ผลประโยชน์แห่งชาติ” 
(ของรัฐตน) ดังนั้นในสภาพเช่นนี้ ผลจากการรวมตัวกันของประชาชนเป็นชาติ 
จึงอาจจำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้สงครามเป็นเงื่อนไข และโดยเงื่อนไขเช่นนี้
สงครามจึงเป็นเครื่องมือของการสร้างรัฐที่มีนัยบ่งบอกถึงการขยายอำนาจรัฐออกไปสู่
ดินแดนข้างเคียง หรือแม้กระทั่งขยายไปสู่พื้นที่ส่วนอื่นๆ โดยหวังว่าการขยายตัว  
ดังกล่าวจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งของรัฐตน 
 4)สำนักคิดดาร์วินนิยม
 ว่าที่จริงในปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนของรัฐนั้น นักคิดชาตินิยมกับ
บรรดาสานุศิษย์ของชาลส์ ดาร์วิน อาจจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่มาก กล่าวคือ  
ลัทธิดาร์วิน (Darwinism) ที่เชื่อในความชอบธรรมของ “ปลาใหญ่” หรือ “ผู้  
แข็งแรง” ว่ามีสิทธิที่จัดการกับ “ปลาเล็ก” หรือ “ผู้อ่อนแอ” ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อ
ว่า การแข่งขันเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติ รัฐที่เข้มแข็ง (คนที่เข้มแข็ง) เท่านั้น  
จะเป็นผู้อยู่รอด หรือที่กล่าวสรุปเป็นทฤษฎีว่าด้วย “ความอยู่รอดของผู้ที่แข็งแรง
ที่สุด” (survival of the fittest)  
 ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้ได้ถูกแปลงเป็นความเชื่อทางสังคม (หรือลัทธิ 
Social Darwinism) ที่มีความเชื่อง่ายๆ ว่า รัฐที่แข็งแรงที่สุดมีความชอบธรรมที่
จะขยายดินแดนออกไปด้วยการผนวกรัฐที่อ่อนแอมาไว้ในความปกครองของตน 
อย่างไรก็ตามแนวคิดเช่นนี้แม้จะเป็นหนึ่งในความเชื่อของบางกลุ่มในศตวรรษที่ 19 
แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในปัจจุบันเท่าใดนัก เพราะ
ความเชื่อเช่นนี้จะนำไปสู่การขยายดินแดน (ปรับเส้นพรมแดนของรัฐ) อย่างไม่
สิ้นสุด ซึ่งก็คือการนำไปสู่สภาวะสงครามอย่างไม่มีจุดจบนั่นเอง  
 5)สำนักคิดสัจนิยม
 นักคิดในสำนักสัจนิยม (Realism หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “Real-  
politik”) นำเสนอความคิดที่น่าจะเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติมากกว่าจะเป็น
ทฤษฎี แนวคิดของพวกเขาจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตามวางอยู่บนการผสมผสานทาง



�� ���� ��

ความคิดของแมคเคียเวลลี (1469-1527) จัง โบแดง (Bodin, 1530-96) และ  
โทมัส ฮอบบ์ (Hobbes, 1588-1679) 
 พวกเขาเชื่อว่าสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีสภาพทางธรรมชาติที่เป็น  
สงคราม ที่มีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของรัฐเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการดำเนินการ  
ทุกอย่างเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของรัฐ จึงเป็นสิ่งสูงสุดและอยู่เหนือสิ่งอื่นใด 
แนวคิดเช่นนี้เป็นลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองรัฐในศตวรรษที่ 19 และเป็นคำอธิบาย
วา่ทำไมพวกเขาตอ้งดำเนนินโยบายดงักลา่ว ตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุกค็อืการดำเนนินโยบาย  
ต่างประเทศของบิสมาร์คภายใต้หลักการ “เลือดและเหล็ก” (blood and iron)  
ดังนั้นสงครามจึงเกิดขึ้นเมื่อการกระทำดังกล่าวนำมาซึ่งผลประโยชน์ของรัฐ และรัฐ
จะสูญเสียอำนาจการปกครองก็ต่อเมื่อรัฐดังกล่าวไม่สามารถปกป้องประชาชนของ
ตนเองจากภาวะสงครามได้ แนวคิดเช่นนี้เอื้อให้เกิดความขัดแย้งในปัญหาพรมแดน
ของรัฐ เพราะเปิดโอกาสให้รัฐผนวกดินแดนของรัฐอื่นมาเป็นของตนได้บนพื้นฐาน
ของคำอธิบายเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ ที่ถูกสร้างเป็นวาทกรรมให้เกิดความ  
ชอบธรรมในตัวเอง 
 6)สำนักคิดภูมิศาสตร์นิยม
 รากฐานทางความคิดในเรื่องของพรมแดนนั้น มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) การปรากฏตัวของสำนักคิดนี้เห็นชัดเจนจากงานของ 
เฟรดเดอริก รัทเซล (Frederik Ratzel) นักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมัน ซึ่งก็พิมพ์
ผลงานในปี 1897 ด้วยการนำเสนอแนวคิดว่ารัฐก็เสมือนกับอวัยวะภายในร่างกาย
มนุษย์ และพรมแดนก็คือผิวหนัง ดังนั้นในการต่อสู้ระหว่างรัฐ รัฐจึงจำเป็นต้อง  
ดำรงไว้ซึ่งพรมแดนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (the most effective frontiers) 
หรือหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ที่สุดพอที่จะทำให้เกิดการป้องกันตัวเอง
ได้มากที่สุด รัทเซลยังนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมในการสร้างพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับ  
ประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม หรือที่เขาเรียก
ว่า “Lebensraum”  
 แนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดที่สร้างให้เกิดความ  
ชอบธรรมแก่ฮิตเลอร์ในการขยายพื้นที่ของเยอรมนีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 
และแนวคิดของรัทเซลยังได้ถูกพัฒนาต่อมาโดยฮัลโซเฟอร์ (Karl Hanshofer) 
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ที่เชื่อว่า รัฐมีความชอบธรรมในตัวเองที่จะขยายพรมแดนออกไปเท่าที่จำเป็นเพื่อ
ความมั่นคงของตนเอง ซึ่งก็คือรัฐมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะผนวกเอาพื้นที่ของรัฐ  
ข้างเคียงมาเป็นของตนได้ ฉะนั้นแนวคิดเช่นนี้จึงเป็นพื้นฐานของ “นโยบายขยาย  
ดินแดน” (The Expansionist Policy) และเป็นอีกหนึ่งมูลเหตุสำคัญของ
สงครามชายแดนระหว่างรัฐ 
 หากแนวคิดในข้างต้นคือคำอธิบายทางทฤษฎีของสำนักต่างๆ ในปัญหาข้อ
พิพาทเรื่องพรมแดน และสำหรับในกรณีปัญหาปราสาทพระวิหาร สำหรับผู้ที่
ต้องการเอาพระวิหารคืนให้ได้โดยไม่คำนึงถึงคำอธิบายใดๆ นั้น ท่านคงต้องตอบว่า 
ตกลงท่านสังกัดอยู่ในสำนักคิดใด? 
 

(6)
วาทกรรมแห่งภาษา

 “พรมแดนร่วมสมัยไม่ใช่เป็นเพียงเส้นบนแผนที่ ที่ซึ่งอำนาจทางกฎหมาย
และการเมืองสิ้นสุดลง และอีกอำนาจหนึ่งเริ่มขึ้นเท่านั้น 

หากแต่พรมแดน เป็นศูนย์กลางในการทำการเข้าใจกับชีวิต
ของการเมืองของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย”

MalcolmAnderson
Frontiers(1996)

 
 ในโลกปัจจุบันที่กิจกรรมต่างๆ ของผู้คนร่วมสมัยอยู่ภายในพื้นที่ที่เป็น  
ไซเบอร์มากขึ้นนั้น ภูมิศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องของ “ความล้าสมัย” เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะในพื้นที่ไซเบอร์ไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หลงเหลืออยู่ให้เราต้องเป็นกังวลแต่
อย่างใด ดังจะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ เช่นนี้โลกถูกทำให้เสมือนหนึ่งเป็น “โลกไร้
พรมแดน”  
 ฉะนั้นในโลกเสมือนจริงจึงเกิดสภาพของ “รัฐไร้พรมแดน” ขึ้นเช่นเดียวกัน 
แต่ในโลกที่เป็นจริงรัฐไม่ไร้พรมแดน เพราะเส้นเขตแดนยังคงกำกับที่ตั้งของรัฐในทาง
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ภูมิศาสตร์ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมแต่อย่างใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภูมิศาสตร์
ไม่ได้หายไปจนราวกับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง “การสิ้นสุดทางภูมิศาสตร์” 
(The End of Geography) อันเป็นปรากฏการณ์คู่ขนานกับการก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง
การสิ้นสุดของสงครามความเย็น และการกำเนิดของยุคโลกาภิวัตน์ 
 ในโลกแห่งความเป็นจริง ภูมิศาสตร์ไม่ได้สิ้นสุดลงไปกับยุคสมัยของความ
เปลี่ยนแปลง และทั้งยังต้องตระหนักอีกด้วยว่า รัฐในยุคโลกาภิวัตน์ยังคงมีความ
ขัดแย้งจากกรณีพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนของรัฐ ไม่ได้แตกต่างไปจากอดีต เพราะไม่
ว่าในยุคใดสมัยใดในความเป็นรัฐ ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยแต่อย่างใด กล่าวคือ รัฐยังคงถูกลากเส้นกำกับเพื่อบ่งบอกว่า อำนาจทั้งทาง  
การเมืองและกฎหมายของตนนั้นมีจุดสิ้นสุดอยู่ตรงที่ใดในทางภูมิศาสตร์ หรือ  
กล่าวโดยสรุปก็คือ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม เส้นเขตแดนของรัฐก็ยัง
ดำรงอยู่เช่นเดิม ซึ่งก็คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์อย่าง คอลินด์ เกรย์ (Colin S. 
Gray) กล่าวไว้เป็นข้อสรุปว่า “ภูมิศาสตร์คือสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น” (Geography is 
inescapable) เพราะยุทธศาสตร์และการเมืองล้วนเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์หนึ่งๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
 ในการเริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องเช่นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเริ่มต้นจาก  
คำจำกัดความของจุดและ/หรือพื้นที่ที่เป็นการสิ้นสุดทางกายภาพของอำนาจทาง  
การเมืองและการศาลของรัฐ (หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของอำนาจรัฐของ  
อีกฝ่ายหนึ่งด้วย) 
 โดยทั่วไปแล้ว เรามีคำ 3 คำในภาษาไทยที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน และ  
อาจจะเป็นความสับสนที่บางครั้งเราก็ใช้คำเหล่านี้ทดแทนความหมายของกันและกัน 
คำต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ พรมแดน ชายแดน และเขตแดน 
 หากเริ่มพิจารณาจากกรณีของภาษาไทย คำอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับ  
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 จะพบว่า มีแต่เพียงคำว่า “พรมแดน” เท่านั้น และ  
พรมแดน (น.) หมายถึง “ขีดขั้น เขตแดน, แดนต่อแดน” (หน้า 759) แต่กลับ
ไม่พบคำว่า “เขตแดน” และ “ชายแดน” แต่อย่างใด และมีคำอธิบายว่า เขต 
(น.) หมายถึง “แดนที่กำหนดขีดคั่นไว้ (หน้า 196) ในหมวดคำว่า ชาย ในหน้า 
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360-361 ไม่ปรากฏคำว่า “ชายแดน” อย่างไรก็ตามจะพบคำว่า ขอบเขต (น.) 
หมายถึง “อาณาเขต, ขอบข่าย” (หน้า 175) และมีคำในภาษาเก่าๆ ว่า 
ขัณฑสีมา (น.) หมายถึง “เขตแดน, เขตแดนส่วนหนึ่งๆ” 
 จากตัวอย่างของคำในภาษาไทย จะเห็นว่าไม่ง่ายนักในการทำความเข้าใจ 
เพราะจากคำอธิบายที่ปรากฏในพจนานุกรมของราชบัณฑิตสถานก็มีความจำกัด
อย่างมาก หรือหากค้นคว้าพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยบางเล่มก็จะพบปัญหาไม่
แตกต่างกัน ที่คำแปลมีลักษณะครอบคลุมไปทั้งหมด เช่น คำว่า border (n.)  
แปลว่า “พรมแดน ชายแดน บริเวณชายแดน” คำว่า boundary (n.) แปล  
ว่า “เขตแดน แบ่งเขต” และคำว่า frontier (n.) แปลว่า “ชายแดน พรมแดน 
ขอบเขต เขตแดน” [ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ-ไทย 
(กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2537) หน้า 82, 84 และ 358 ตามลำดับ] ลักษณะของ
การแปลด้วยคำในภาษาไทยแบบครอบคลุมเช่นนี้ เห็นได้ทั่วไปในพจนานุกรม 
หรืออีกตัวอย่างในพจนานุกรม  เช่น คำว่า border (n.) แปลว่า “เขตแดน 
ชายแดน” คำว่า boundary (n.) แปลว่า “ขอบเขต แนวเขตแดน เส้นแบ่งเขต” 
และคำว่า frontier (n.) แปลว่า “พรมแดน ชายแดน” [พจนานุกรม
ออกซ์ฟอร์ดริเวอร์บุ๊คส์อังกฤษไทย (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2004) หน้า 
121, 123 และ 371 ตามลำดับ] การยกตัวอย่างเช่นนี้ไม่ใช่คำตำหนิ หากแต่
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความหมายเฉพาะของคำ ที่การแปลโดยทั่วไปอาจจะไม่สามารถ
เฉพาะเจาะจงลงไปได้กับความหมายของแต่ละคำ  
 สิ่งที่นำมาแสดงในข้างต้นก็เพื่อบอกให้เห็นถึงความยุ่งยากทางภาษาของสิ่ง  
ทีใ่ชเ้รยีกพืน้ทีท่ีเ่ปน็ขอบเขตของรฐั หรอืพืน้ทีท่ีบ่ง่บอกถงึการสิน้สดุทางกายภาพของ  
อำนาจทางการเมืองและการศาลของรัฐนั้นๆ ฉะนั้นหากเราทดลองตรวจสอบคำเรียก  
พื้นที่เช่นนี้ในภาษาต่างประเทศก็อาจจะพบเห็นความยุ่งยากไม่แพ้กัน ดังจะพบว่า 
 - ภาษาอังกฤษ  มีคำเรียกโดยทั่วไป 4 คำคือ frontier, boundary และ 
border ส่วนอีกคำหนึ่งเป็นคำในภาษาเก่า ซึ่งไม่ค่อยถูกนำมาใช้มากนักในปัจจุบัน
คือ march 
 - ภาษาฝรั่งเศส มีคำที่ใช้เรียก 4 คำคือ frontier, front (ใช้เฉพาะกับ
ทางทหาร), limite และ marche (เป็นคำเก่าเหมือนกับคำในภาษาอังกฤษ) ทั้งสี่
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คำนี้ มีเพียงคำแรกเท่านั้นที่โดยทั่วไปมีความหมายถึงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ  
 - ภาษาสเปน มีคำเรียก 3 คำคือ frontera, marca และ limite  
 - ภาษาเยอรมัน มีคำเรียกเพียงคำเดียวคือ Grenze  
 อย่างไรก็ตาม หากทดลองพิจารณารายละเอียดในเชิงภาษา เราน่าจะพบ
ความหมายเฉพาะสำหรับคำในภาษาไทยได้มากขึ้น โดยในกรณีนี้เราอาจจะใช้คำใน
ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ซึ่งก็คงจะต้องยอมรับในความเป็นจริงว่า เรื่องของ
เขตแดนพรมแดน และชายแดนนั้น ล้วนเป็นผลผลิตทางรัฐศาสตร์ที่ถือกำเนิดขึ้นใน
โลกตะวันตกโดยตรง ไม่ใช่ผลผลิตทางการเมืองของโลกตะวันออกแต่อย่างใด 
ฉะนั้นการหวนกลับไปค้นคว้าจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ อาจจะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความหมายในเบื้องต้นได้บ้าง   
 ถ้าเราทดลองค้นคว้าใน CollinsCobuildEnglishUsage (London: 
Harper-Collins, 1992) เราจะพบรายละเอียดของคำอธิบายดังนี้ 
 - เขตแดน(border) 
 เขตแดนระหว่างสองประเทศคือ เส้นแบ่งระหว่างประเทศดังกล่าว เช่น  
 • พวกเขาข้ามเขตแดนเข้าไปในเม็กซิโก (They crossed the border 
 into Mexico)  
 • เขตแดนระหว่างเยอรมนีกับโปแลนด์ (The German-Polish border)  
 - พรมแดน(frontier)  
 ถ้าเราจะกล่าวถึงเส้นเขตแดนในฐานะพรมแดนก็ต่อเมื่อพื้นที่บริเวณนั้น  
ได้รับการรักษาความปลอดภัยและแบ่งประเทศที่มีระบบการเมืองแตกต่างออกจากกัน 
หรือแบ่งประเทศที่มีความขัดแย้งกันในบางเรื่องเช่น  
 ปัญหาพรมแดนของอินเดีย (India’s frontier problems)  
 ดังนั้นในกรณีนี้ เราจะกล่าวถึงเส้นเขตแดนหรือพรมแดนของประเทศหนึ่ง
กับอีกประเทศหนึ่ง เช่น  
 สเปนเปิดพรมแดนของตนกับยิบรอลตาร์อีกครั้ง (Spain reopened its 
frontier with Gibraltar) 
 - ชายแดน(boundary) 
 ชายแดนคือพื้นที่ที่อยู่ชายขอบด้านนอก (outer edge) และเราจะกล่าวถึง
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ชายแดนของภูมิภาคหรือพื้นที่ของการบริหารการปกครองท้องถิ่น เช่น 
 คุณจะต้องอยู่ในชายแดนของประเทศของคุณ  
        (You have to stay within your country boundary) 
 ชายแดนของสวนสาธารณะแห่งชาติสโนวร์โดเนีย 
 ( the boundary of the Snowdonia National Park) 
ข้อควรระวังในการใช้ภาษาอังกฤษ: 
 - เราจะไม่ใช่คำว่า “ชายแดน” ในกรณีที่เราใช้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง 
แต่เราจะใช้คำว่า “เขตแดน” แทน เช่น เขตแดนของตุรกี (the border of 
Turkey)  หรือเขตแดนของอัฟกานิสถาน (Afghanistan’s border) 
 แต่ในกรณีของภาษาไทย เราอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในเชิงภาษา
เท่าใดนัก เช่น เรามักจะคุ้นกับการใช้คำว่าชายแดนตุรกี หรือชายแดนอัฟกานิสถาน 
เป็นต้น ซึ่งว่าที่จริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในความรับรู้ของคนโดยทั่วไป  
คำต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายเดียวกันคือพื้นที่ที่อยู่สุดชายขอบของรัฐ หรือ  
กล่าวในทางภูมิศาสตร์ก็คือ จุดสิ้นสุดของอำนาจรัฐ ทั้งทางการเมืองและการศาลใน
ทางกายภาพ โดยมีการลากเส้นกำกับไว้ และเส้นที่กำหนดเช่นนี้จะเป็นเส้นเขตแดน 
หรือเส้นพรมแดนก็ไม่แตกต่างกัน และในทำนองเดียวกันพื้นที่พรมแดนหรือพื้นที่
ชายแดนก็เป็นสิ่งเดียวกัน เป็นต้น 
 ถ้าจะบอกว่าภาษาไทยเป็นปัญหา นักภูมิศาสตร์เองก็มีปัญหาคล้ายคลึงกัน 
นักภูมิ รัฐศาสตร์อย่างเพรสคอตต์ เองก็ เคยตั้ ง เป็นข้อสัง เกตไว้ว่ า สำหรับ  
นักภูมิศาสตร์แล้ว คำว่า “พรมแดน” (frontier) และคำว่า “ชายแดน” 
(boundary) เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน (J.R.V. Prescott, Political
FrontiersandBoundaries 1987) 
 หรือแม้กระทั่งความแตกต่างในการใช้ภาษาระหว่างชาวอเมริกันกับชาวยุโรป
ก็เกิดปัญหาในกรณีนี้ เช่น สังคมอเมริกันจะใช้คำว่า “เขตแดน” (border) 
ในความหมายของพรมแดนระหว่างประเทศ (international frontier) ในขณะ  
ที่ “พรมแดน” (frontier) จะหมายถึงพรมแดนภายในของพื้นที่ภายในของรัฐ  
เช่น เวลากล่าวถึงพรมแดนตะวันตกในสังคมอเมริกันก็หมายถึงพื้นที่ภาคตะวันตกที่
ชาวอเมริกันยุคบุกเบิกได้เคลื่อนย้ายอพยพไปอาศัยอยู่ 
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 แต่สำหรับยุโรปโดยทั่วไป คำว่า “พรมแดน” กลับมีความหมายโดยตรงถึง
เขตแดนระหว่างประเทศ และคำว่า “ชายแดน” (boundary) นั้น อาจมี
ความหมายแตกต่างออกไป เพราะชายแดนหมายถึงพรมแดนของหน่วยทาง  
การเมืองและการบริหารที่อยู่ต่ำกว่าระดับของรัฐลงมา เช่น ชายแดนระหว่างอังกฤษ
กับไอร์แลนด์เหนือ เป็นต้น 
 การเปิดประเด็นในเรื่องของภาษาเป็นเบื้องต้นเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักว่า แม้แต่การใช้ภาษาของคำว่า  เขตแดน พรมแดน และชายแดน 
ก็มีความละเอียดอ่อนในเชิงความหมายของตัวเอง ในบางกรณี แต่ละสังคมเองก็
อาจมีภาพลักษณ์ของความหมายในแต่ละคำเป็นของตัวเอง เช่น ในกรณีของสังคม
ยุโรปและสังคมอเมริกันดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น ซึ่งการให้ความหมายหรือการสร้าง
ความรับรู้ของความหมายที่เกิดขึ้น ยังมีความเกี่ยวข้องกับบริบททางประวัติศาสตร์
ของแต่ละสังคมเองด้วย ดังเช่นในกรณีสังคมอเมริกันนั้น คำว่า “พรมแดน” 
ย่อมจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอพยพของชาวอเมริกันเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตก 
ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างของหนังสือเล่มสำคัญในสังคมอเมริกันคือ F.J. Turner, 
TheFrontierinAmericanHistory (หนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1894 
และปีการตีพิมพ์ซ้ำต่อมาอีกหลายครั้ง) 
 จากงานดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่า “พรมแดน” มีความหมายถึง พื้นที่
ของการอพยพตั้งถิ่นฐานที่อยู่ภายในภาคพื้นทวีปอเมริกา ฉะนั้นในความรับรู้ของคน
อเมริกัน พรมแดนจึงมีความหมายของพื้นที่ภายในมากกว่า ซึ่งก็เป็นเพราะบริบท
ของการอพยพในการสร้างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคบุกเบิกนั่นเอง 
 แต่หากพิจารณาจากบริบทของประวัติศาสตร์ยุโรป คำว่า “พรมแดน” 
มีนัยของภาษาที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร เพราะแต่เดิมนั้นคำนี้หมายถึงพื้นที่ที่กองทัพ
ของฝ่ายเราเผชิญหน้ากับกองทัพข้าศึก แต่ในโลกปัจจุบันคำๆ นี้หมายถึง เส้นที่
แน่นอนที่เขตอำนาจทางกฎหมายของแต่ละฝ่ายมาบรรจบกัน และเส้นนี้ถูกลากขึ้น
เพื่อกำหนดพื้นที่แห่งอำนาจในการควบคุมให้แก่ศุลกากร ตำรวจ และทหาร 
 สิ่งที่กล่าวในข้างต้นก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาการใช้ภาษาที่มีทั้งความซับซ้อน
และความน่าสนใจในการถก จนอาจต้องกล่าวว่าเส้นเขตแดนมีปัญหาฉันใด ภาษาใน
เรื่องของเส้นเขตแดนก็มีปัญหาฉันนั้น ! 
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(7)
ขัณฑสีมาสยาม

 “ภูมิรัฐศาสตร์คือ บทบาทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อองค์กรทางการเมืองในระบบโลก และคือ
บทบาทของพื้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์

ทั้งทางการเมืองและการทหารของรัฐ”
                                               SaulB.Cohen
TheGeopoliticsofan

EvolvingWorldSystem(1999)
 
 พัฒนาการและความเป็นมาของพรมแดนมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการ  
กำเนิดของรัฐสมัยใหม่ แม้เรื่องราวเช่นนี้ในเบื้องต้นจะเป็นเรื่องราวของรัฐยุโรป 
ที่เมื่อรัฐประชาชาติได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดสิ้นสุดของ
อำนาจรัฐในทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ต้องกำหนดการสิ้นสุดอำนาจของรัฐในทาง
กายภาพ แต่ว่าที่จริงแล้ว แนวคิดเรื่องพรมแดนมีมาก่อนที่รัฐสมัยใหม่จะถือกำเนิด
ขึ้นเสียอีก แต่เมื่อรัฐดังกล่าวได้ก้าวข้ามจากบริบทของรัฐแบบเก่าขึ้นสู่การ  
เป็น “รัฐรวมศูนย์” พร้อมกับมีขีดความสามารถที่เพียงพอในการลากเส้นตามแนว
ของพื้นที่ในทางภูมิศาสตร์ ที่ซึ่งแต่เดิมนั้น พวกเขาอาจจะต้องอาศัยแนวของป้อม
สนามในการบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของอำนาจรัฐ 
 ในกรณีของสยามก่อนการเข้ามาของเจ้าอาณานิคมก็มีลักษณะคล้ายกับ
ปัญหาในยุโรป ที่บรรดารัฐเหล่านี้แต่เดิมอาจจะอยู่ในสภาพของความเป็น “นครรัฐ” 
(city-states) จนกระทั่งรัฐที่ใหญ่กว่า เข้มแข็งจนสามารถรวบรวมบรรดานครรัฐที่
กระจัดกระจายเหล่านี้ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจรวมศูนย์ของรัฐใดรัฐหนึ่งได้ ดังจะ
เห็นได้จากการรวมอำนาจทางด้านตะวันตกของสยามได้แก่ ความเข้มแข็งของ
หงสาวดี ที่ดูจะมีอำนาจเหนือบรรดารัฐอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นนครรัฐมอญ หรือนครรัฐ
กระเหรี่ยง เป็นต้น และการรวมอำนาจเช่นนี้ก็ยังเห็นได้ชัดจากการควบคุมความ
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อุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำหลักในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ บริเวณลุ่มน้ำสาละวินและอิระวดี 
 การรวมอำนาจของรัฐในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ภายใต้การดำเนินการ
ของนครรัฐกรุงเทพฯ ที่ดึงเอาหัวเมืองที่กระจัดกระจายในพื้นที่ดังกล่าวให้เข้ามาอยู่
ภายใต้อำนาจการปกครองของกรุงเทพฯ เช่นเดียวกันสำหรับการกำเนิดของนครรัฐที่
เข้มแข็งทางด้านเวียงจันทร์-หลวงพระบาง ซึ่งก็ได้รวบรวมเมืองในพื้นที่ดังกล่าว  
มาอยู่ภายใต้อำนาจของตน ในกรณีของนครรัฐด้านตะวันออกของสยามที่ควบคุม
ความอุดมสมบูรณ์จากทะเลสาบของลุ่มน้ำโขงก็เช่นกัน ราชอาณาจักรขแมร์โบราณ
ได้ถือกำเนิดและใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน และต่อมาก็
รวบรวมบรรดานครรัฐที่กระจัดกระจายให้มาอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของตน 
หรือนครรัฐชายฝั่งของทะเลจีนใต้ขึ้นไปจดอ่าวตังเกี๋ยก็มีปรากฏการณ์ทำนองเดียวกัน 
ที่เกิดการรวมอำนาจ จนทำให้ราชวงศ์ที่ปกครองมีความเข้มแข็ง และสามารถรวม
พื้นที่ต่างๆ ให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์อธิปัตย์เดียวได้  
 ก่อนที่บรรดารัฐมหาอำนาจตะวันตกจะเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รัฐโบราณเหล่านี้เริ่มก่อตัวเป็น “รัฐอาณาเขต” (territorial states) 
มากขึ้น ด้วยการรวมอำนาจที่กระจัดกระจายในแต่ละพื้นที่ให้เข้าสู่ศูนย์กลาง ดังจะ
เห็นได้ชัดถึงศูนย์กลางอำนาจรัฐในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นหงสาวดี กรุงเทพฯ  
เวียงจันทร์ พนมเปญ และไซง่อน และหากเปรียบเทียบกับรัฐในยุโรปแล้ว ก็อาจ
กล่าวได้ว่า รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็น “รัฐสมบูรณาณาสิทธิราช” 
(absolutetist states) จากแต่เดิมที่ลักษณะเป็นแบบ “นครรัฐ” เช่นประมาณใน  
ยุคกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น 
 การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง มีนัยโดยตรงถึงการรวมดินแดน และทำให้
เส้นแบ่งอำนาจรัฐภายในค่อยๆ สูญสลายลง พร้อมๆ กับค่อยๆ เริ่มก่อตัว “ความ
เป็นชาติ” ขึ้น แม้ความรู้สึกเช่นนี้จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม ขณะเดียวกันก็เริ่มค่อยๆ 
ปรากฏขอบเขตทางกายภาพในลักษณะของ “พรมแดนทางธรรมชาติ” (natural 
frontier) ที่บ่งบอกจุดสิ้นสุดของอำนาจ เช่น เมื่อสยามรุกเข้าไปมีอิทธิพลเหนือ
ราชอาณาจักรล้านช้าง เขตอิทธิพลของสยามก็ไปสิ้นสุดประมาณแถบเมืองแถง 
(เดียนเบียนฟูในปัจจุบัน) และแนวเทือกเขาอันนัม เป็นต้น  
 แต่จากการยังไม่มี “พรมแดนสมัยใหม่” (modern frontier) แน่นอนว่า



�� ���� ��

บางพื้นที่อาจจะเกิดอำนาจรัฐทับซ้อน เช่น ไทยกับญวนเข้าไปมีอิทธิพลร่วมกัน 
หรือในบางพื้นที่ก็มีความชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสงครามว่า ใครจะเข้ามาเป็น
ผู้มีอำนาจเหนือพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอำนาจเช่นนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องของ “อธิปไตย” 
เช่นในแบบปัจจุบัน เพราะรัฐสมัยใหม่ยังมิได้ถือกำเนิดขึ้น 
 อย่างไรก็ตามหลังจากความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐในยุโรปไม่
แต่เพียงมีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น หากแต่ยังทำให้บรรดารัฐสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัทช์ (เนเธอร์แลนด์) ได้กลายเป็นรัฐมหาอำนาจ 
อันนำไปสู่การแสวงหา “โลกใหม่” นอกยุโรปอีกครั้ง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการ  
กำเนิดการแสวงหาอาณานิคมในยุคที่สองในช่วงศตวรรษที่ 19 (ยุคแรกนำโดยสเปน
และโปตุเกสในศตวรรษที่ 16) และหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายก็คือ การมุ่งสู่เอเชีย 
โดยหวังว่าจะทำให้บรรดารัฐมหาอำนาจเหล่านี้เข้าควบคุมความมั่งคั่งของทรัพยากร
ตลาด และยังมีนัยถึงการควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดรวมถึง
เส้นทางเดินเรือในการเชื่อมต่อรัฐตนเข้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลก 
 อังกฤษเป็นตัวแบบที่ชัดเจนในยุคดังกล่าว จนมีผู้กล่าวว่าอังกฤษเป็น
มหาอำนาจที่มีการจัดการกับพื้นที่ที่ตนเองเข้าไปยึดครองอย่างเป็นระบบที่สุด และ  
ขณะเดียวกันก็เกิดการขยายตัวเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่ จนถึงกับมีคำกล่าวเปรียบ
ว่า “พระอาทิตย์ไม่เคยตกในจักรวรรดิอังกฤษ”  
 ดังนั้นเมื่ออังกฤษเข้าครอบครองเอเชียใต้ (หรืออินเดียในขณะนั้น) อังกฤษ
ยังได้รุกต่อมา และหงสาวดีถูกยึดครองในปี 1840 การรบระหว่างรัตนโกสินทร์กับ
หงสาวดีในครั้งสงครามเก้าทัพจึงเป็นสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างรัฐทั้งสอง และ  
หลังจากปีดังกล่าวแล้วภัยคุกคามทางทหารจากทิศตะวันตก ซึ่งเคยเกิดยาวต่อเนื่อง
นับตั้งแต่สงครามเมืองเชียงกรานก็เป็นอันยุติลง แต่ก็เป็นสัญญาณว่าสยามกำลัง
เผชิญกับสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศใหม่ที่แตกต่างไป  
จากเดิม  
 ความมั่นคงของสยามเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ภัยคุกคามไม่ใช่ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรเพื่อนบ้านที่มีอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ติดต่อกัน  
เช่นในอดีต และเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่มิใช่แต่เพียงกรณีการสิ้นสุดของสงคราม
แบบเก่าที่มีลักษณะเป็น “สงครามราชวงศ์” (Dynastic Warfare) หากแต่  
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พวกเขาต้องเผชิญภัยคุกคามใหม่จากการขยายตัวของรัฐมหาอำนาจตะวันตก ที่มา
พร้อมกับอาวุธ เทคโนโลยี และวิธีการรบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ ปืนไรเฟิ้ล 
ตลอดรวมถึงคุณลักษณะของการจัดและการบังคับบัญชา อันเป็นดังที่ชี้ให้เห็นว่า  
สิ่งที่รัฐแถบนี้กำลังเผชิญก็คือ การก้าวสู่ภาวะใหม่ของ “สงครามอาณานิคม” 
(Colonial Warfare) 
 รัฐมหาอำนาจใหญ่ของยุโรปทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส มีทิศทางที่ชัดเจนในการ
สร้างจักรวรรดิ (empire building) ด้วยการผนวกดินแดนในพื้นที่ที่ถูกครอบครอง
โดยชนพืน้เมอืง องักฤษในเอเชยีมอีนิเดยีเปน็เพชรเมด็งามเสมอืนหนึง่ “ยอดมงกฎุ”  
แห่งจักรวรรดิ และพื้นที่ส่วนนี้เรียกกันว่า “อินเดียของอังกฤษ” (British India) 
ซึ่งกินอาณาบริเวณจากพรมแดนอัฟกานิสถาน/ปากีสถาน ลากยาวผ่านอินเดีย 
บังคลาเทศ ไปจนจรดพม่าในปัจจุบัน และในอีกด้านหนึ่งฝรั่งเศสรุกเข้ายึดไซง่อน 
1859 และค่อยๆ ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองพื้นที่ส่วนต่างๆ ของอินโดจีน และ  
ถูกเรียกว่า “อินโดจีนของฝรั่งเศส” (French Indochina)  
 อังกฤษเมื่อได้ครอบครองหงสาวดีหรือ “พม่าส่วนล่าง” (Lower Burma) 
แล้ว ก็รุกขึ้นสู่พื้นที่ด้านบนหรือ “พม่าส่วนบน” (Upper Burma) และหวังว่าการ
ครอบครองพม่าส่วนบนที่นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักแล้ว ยังจะเป็น
หนทางเปิดขึ้นไปสู่พื้นที่ส่วนบนในทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ยูนนาน หรือภาคใต้ของ
จีน ซึ่งถ้าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้ายึดครอง ก็อาจจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ
ที่ผนวกการค้าในพื้นที่ดังกล่าว เข้ากับระบบการค้าในอาณานิคมของอังกฤษ 
 ดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปกป้อง “อินเดียของอังกฤษ” ที่กิน  
อาณาบริเวณมาถึงแนวเขตอิทธิพลด้านตะวันตกของสยาม (พม่าถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไปแล้ว) ก็คือ จะต้องรักษาความมั่นคงของพรมแดนแห่ง
จักรวรรดิให้ได้ ฉะนั้นสยามที่เป็นเอกราชจึงเป็นเสมือนการ “ปิดประตู” สำหรับรัฐ
มหาอำนาจอืน่ (ฝรัง่เศส) ทีจ่ะรกุขึน้สูพ่มา่สว่นบนและยนูนาน และเอกราชของสยาม 
ยังจะเป็น “แนวกั้น” (Buffer) ที่คอยขัดขวางไม่ให้อิทธิพลของมหาอำนาจอย่าง  
ฝรั่งเศสเข้าประชิดแนวพรมแดนของจักรวรรดิอังกฤษในอินเดีย-พม่า ขณะเดียวกัน  
อังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องผนวกเอาสยามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย-พม่า เพราะ  
จะทำให้จักรวรรดิมีขนาดใหญ่เกินไป ยากแก่การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน  
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และทั้งยังอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
ผลประโยชน์ของอังกฤษแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันพระปรีชาสามารถของกษัตริย์
สยามก็เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดความสัมพันธ์กับรัฐมหาอำนาจในขณะนั้น 
 ฝรั่งเศสแม้จะสามารถรุกจากการยึดครองไซง่อนและคืบคลานสู่พื้นที่ส่วน
ต่างๆ ในอินโดจีน พร้อมกับการสร้างแรงกดดันให้ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องยอม  
ตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสในปี 1867 (พ.ศ. 2410) ซึ่งก็เป็นการเสียดินแดน  
ครั้งแรกของสยาม 
 เรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การเมืองในภูมิภาคมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิง เช่นเดียวกับที่ในปี 1855 (พ.ศ. 2398) สยามเองก็ตัดสินใจ “เปิดประตู” 
ยอมรับการทำสนธิสัญญากับอังกฤษ หรือที่เรียกกันว่า  “สนธิสัญญาบาวริ่ง” ที่แม้
จะเป็นสัญญาที่สยามต้องเสียเปรียบในด้านต่างๆ เพราะเป็นความตกลงที่มี
สนธิสัญญานานกิงเป็นต้นแบบ แต่ก็เป็นการทำให้สยามเปิดรับ “ความก้าวหน้า” 
ของโลกตะวันตก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ  
ชนชัน้นำสยามทีไ่มไ่ดต้อ่ตา้นความเปลีย่นแปลงอยา่งหวัชนฝา และตอ้งเอาชะตากรรม  
ไปจบลงแบบหงสาวดี 1840 ด้วยความเชื่อว่า กองทัพแบบเดิมของหงสาวดี
สามารถรบชนะกองทัพอาณานิคมของอังกฤษได้ (ไม่แตกต่างจากความเชื่อของ
พระนางซูสีไทเฮาในกรณีกบฏนักมวยในจีน)  
 การคุกคามของเจ้าอาณานิคมที่อาศัยความเหนือกว่าของเทคโนโลยีทหาร
เป็นเครื่องมือหลัก ทำให้สยามเองถูกกดดันให้ต้องเสียพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่เป็นเขต
อิทธิพลของตนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นจำนวนถึง 7 ครั้ง ได้แก่  
 1)  การเสียเขมรส่วนนอก 1867 (พ.ศ. 2410) 
 2)  การเสียแคว้นสิบสองจุไท 1888 (พ.ศ. 2431) 
 3)  การเสียหัวเมืองเลี้ยงทั้งห้า และหัวเมืองกระเหรี่ยงตะวันออก 1892  
   (พ.ศ. 2435) 
 4)  การเสยีดนิแดนฝัง่ซา้ยแมน่ำ้โขง 1893 (พ.ศ. 2436 หรอืวกิฤตการณ์  
  ร.ศ. 112) 
 5)  การเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง 1904 (พ.ศ. 2446) 
 6)  การเสียดินแดนเขมรส่วนใน (มณฑลบูรพา) 1907 (พ.ศ. 2449) 
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 7)  การเสียหัวเมืองใต้ 1909 (พ.ศ. 2452) 
 ในจำนวนการเสียดินแดนทั้งหมด 7 ครั้งนี้ สยามต้องเสียให้อังกฤษ 2 
ครั้ง (1892 และ 1909) ส่วนอีก 5 ครั้งที่เหลือสยามได้เสียให้แก่ฝรั่งเศส ซึ่งพื้นที่
ที่เสียไปหากเปรียบเทียบในปัจจุบันได้แก่ พื้นที่ของประเทศลาว กัมพูชา รัฐฉาน 
(พม่า) และ 4 จังหวัดภาคเหนือของมาเลเซีย แต่การสูญเสียเช่นนี้ในอีกด้านหนึ่งก็
ทำให้เกิดการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับพื้นที่ในความปกครองของอังกฤษและ
ฝรั่งเศส และผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้สยามมีรูปลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน หรือในลักษณะของ
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ก็คือ ทำให้สยามมีรูปร่างเป็น “ขวาน” และเราเพิ่มเติมในเวลา
ต่อมาว่า “ขวานทอง”  
 เส้นเขตแดนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปักปันสองฝ่ายและได้รับการทำสัตยาบัน
ระหว่างผู้นำสยามกับผู้นำของรัฐมหาอำนาจทั้งสอง แม้ว่าในกระบวนการนี้จะมีการ
ต่อสู้ทั้งทางการเมืองและการทูต ตลอดจนถึงการต้องทนรับแรงกดดันทางทหารจาก
รัฐมหาอำนาจ แต่กษัตริย์สยามก็ตระหนักว่า ในท้ายที่สุดสยามจะต้องมี “พรมแดน
สมัยใหม่” (modern frontier) เหมือนเช่นอารยรัฐในยุโรป และแม้สยามอาจจะ
ต้องเสียเปรียบในบางด้าน แต่การมีพรมแดนของตนเอง จะช่วยให้สยามมีความ  
ชอบธรรมในการต่อสู้ทั้งทางการเมืองและกฎหมาย หากจะต้องเผชิญกับการคุกคาม
ของรัฐมหาอำนาจเช่นในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 19 และยังจะเป็นสิ่งที่ทำให้
ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับความเป็น “รัฐสมัยใหม่” โดยมี “พรมแดน
สมัยใหม่” เป็นเครื่องกำกับในทางภูมิรัฐศาสตร์ 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สยามพยายามจะขอปรับปรุงพรมแดน เพราะสิ่ง
ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างเส้นเขตแดน เป็นผลจากการคุกคามของลัทธิ  
ล่าอาณานิคม แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเพราะสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรป และมีความเปลี่ยนแปลงกับรัฐบาลที่ปารีส 
 ในสถานการณ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทย ส่งผลให้
เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนด้านตะวันออกตลอดแนว และในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 1940 กองทัพอากาศฝรั่งเศสก็ตัดสินใจเปิดสงครามด้วยการทิ้งระเบิด
นครพนม และรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ตอบโต้ทางทหาร จนทำให้กองทัพบกไทยรุก
เข้าไปครอบครองพื้นที่บางส่วนในอินโดจีนไว้ได้ 
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 ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ ด้วยการเป็น “คนกลาง” 
และเปิดการเจรจาที่กรุงโตเกียว ส่งผลให้ไทยได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง มณฑล  
บูรพา และนครจัมปาศักดิ์กลับ และต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชีย
ขยายตัวมากขึ้น ความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทำให้ไห้ไทยได้
รับดินแดนที่เสียให้กับอังกฤษกลับคืนมาอีก ได้แก่ พื้นที่เมืองเชียงตุง และเมืองพาน 
(รัฐฉานในปัจจุบัน) และสี่จังหวัดภาคเหนือของมลายา (และเรียกว่า “สี่รัฐมาลัย”)  
 เส้นเขตแดนของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากพรมแดน
ที่ถูกปักปันจากยุคอาณานิคม แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้
ส่งมอบดินแดนดังกล่าวกลับคืนให้แก่เจ้าอาณานิคมเดิมในปี 1946 อันส่งผลให้
พรมแดนของไทยกลับสู่สถานะเดิมเช่นที่ถูกปักปันแล้วในอดีต   
 เรื่องราวอย่างสังเขปในข้างต้นบ่งบอกแก่เราว่า โอกาสเปลี่ยนแปลง
พรมแดนของรัฐอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิด ไทยในรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงได้
วางแนวพรมแดนของ “สยามรัฐใหม่” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริง แม้จะต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคและความเสียเปรียบ แต่ก็จะต้องทำให้พรมแดนเกิด เพื่อเป็นหลักประกัน
ของรัฐสยาม และแม้หลวงพิบูลสงครามจะพยายามที่จะปรับเพื่อให้เกิดความ  
เป็นธรรมแก่สยาม จนสามารถเอาดินแดนบางส่วนกลับคืนมา แต่ในที่สุดแล้วเมื่อ
สงครามโลกสงบลง ขอบขัณฑสีมาสยามก็กลับสู่สถานะเดิมจวบจนปัจจุบัน 
 เราอาจจะต้องยอมรับความจริงว่า สยามไม่ได้แข็งแรงพอที่จะปรับพรมแดน
ได้เอง และแม้จะทำได้ ก็ใช่ว่าจะทำให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับได้... 
บทเรียนจากอดีตในข้างต้นให้คำตอบแก่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดน
ในปัจจุบันเป็นอย่างดี เว้นเสียแต่เราจะไม่ยอมรับบทเรียนดังกล่าว และเชื่อง่ายๆ ว่า 
สยามปัจจุบันสามารถเอาพื้นที่บางส่วนกลับคืนมาได้ดังเช่นสงครามอินโดจีนใน  
ปี 1941 ! 
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